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1. Introducció 

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

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

població de Cabra del Camp a la comarca de l’Alt Camp, que permeti abocar l’aigua 

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

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

matèria de sanejament a Catalunya. El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 

91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE, 

per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, 

adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un 

bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de 

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

Les dades de la població actual han estat extretes de l’Institut Nacional d’Estadístca de 

Catalunya i a partir de la sèrie històrica s’han realitzat les previsions de creixement del 

nucli urbà de Cabra del Camp.  

El municipi de Cabra del Camp no consta de sistema de depuració d’aigües residuals 

pel seu centre urbà. Aquestes s’aboquen a la Rasa de la Fonollosa que les transporta 

fins al Riu Francolí. Aquesta població ha experimentat un creixement en els últims 

anys i sembla que aquesta tendència es mantindrà.  

Fora del nucli urbà, l’urbanització Miralcamp consta d’un sistema de depuració 

d’aigües sufragat pels propis veïns, i les urbanitzacions Can Rui i Mas del Plata tenen 

projectada una EDAR que compartiran amb la població del Pla de Santa Maria. Això fa 

que el nucli urbà es quedi sense sistema de depuració i només les noves 

urbanitzacions gaudeixin d’aquest servei.  

L’any 2002 es va realitzar una primera proposta per dissenyar una EDAR per al nucli 

urbà del municipi, però finalment els tràmits no van anar més lluny. Actualment 

aquesta població clama per un sistema de depuració d’aigües que els permeti viure al 

nucli urbà sense haver de malmetre el medi que els envolta. 
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2. Raó de ser del projecte 

Es planteja la construcció de l'EDAR de Cabra del Camp en base als següents criteris: 

1. En l’actualitat el nucli urbà de Cabra del Camp aboca les aigües residuals 

directament al medi sense cap tipus de tractament.  

2. Previsions de creixement poblacional del municipi de Cabra del Camp. 

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

d'aigües residuals 

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

en les dades de la població actual han estat extretes de l’Institut Nacional d’Estadístca 

de Catalunya i en la sèrie històrica de la població al nucli urbà de Cabra del Camp.  

El creixement poblacional previst fa ineludible una ampliació de les aigües residuals de 

la població del municipi i per tant per tal de poder fer front a l'increment de les 

càrregues contaminants i dels cabals a tractar, aquesta depuradora resulta vital. 

 

3. Objecte del projecte 

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

nucli urbà de Cabra del Camp. 

 

4. Resum de les dades principals 

Per a la determinació de la qualitat de l'aigua afluent provinent del nucli no es disposa 

de dades analítiques de cap tipus ni tampoc de material, temps i infraestructura per fer 

una campanya de control. Per això s'han de fer servir les dades mitjanes obtingudes 

mitjançant els estudis realitzats a poblacions similars.  

Les aportacions de contaminant en l'aigua considerades són de mitjana les descrites a 

continuació. Aquestes dades són els usuals en petites poblacions. Per totes les dades 

es considerarà un factor punta de 1,3 que pot arribar a coincidir amb el cabal punta.  

 

4.1. Cabal de disseny 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de l’estació de 

depuració. 
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CABALS 

Diari (m³/d) 326 

Horari mig (m³/h) 13,58 

Taula 1. Cabals de disseny 

 

4.2. Càrregues contaminants 

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

contaminants a l’influent de l’estació depuradora: 

 

CÀRREGUES CONTAMINANTS Valor Unitats Valor Unitats 

DBO5     

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

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

DQO     

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

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

SS     

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

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

Nitrogen Total     

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

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

Fòsfor     

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

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

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

 

4.3. Objectius de qualitat 

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

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

les aigües residuals urbanes. 
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OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

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

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

 

4.4. Topografia 

S’ha realitzat un aixecament topogràfic a escala 1:5000 de tota la zona de l’àmbit de 

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

realitzats.  

 

4.5. Geologia i geotècnia 

Per a la realització d'aquest projecte no es disposen dels recursos necessaris per 

realitzar un bon estudi geotècnic. Per tant, les característiques del sòl s'han de 

determinar a partir de la inspecció visual del sòl. 

 

4.5.1 Característiques geotècniques del sòl 

A la visita "in situ", s'ha pogut distingir un sòl argilo-llimós amb presència de pedres de 

diferents mides, tal com ja s'havia anticipat en l'estudi geològic.  

A les zones properes a la llera de la Rasa de la Fonollosa, el sòl està composat per 

grava, argiles i sorra. No hi ha roca present en les capes superiors del sòl. El que no 

es pot afirmar amb contundència és el lloc on comença el substrat rocós, ja que a 

primera vista no es veu. Malgrat això, després de converses amb pagesos de la 

població de Cabra del Camp, asseguren que, per la producció de les vinyes, la roca no 

pot estar a poca profunditat. Per tant, per calcular els fonaments, triar el procediment 
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de construcció i triar el procés d'excavació de les rases per les canonades d'aigües 

residuals, es suposarà que la roca està a molta profunditat.  

Les característiques del sòl i els paràmetres geotècnics, segons la bibliografia 

consultada són els que es mostren en la següent taula:  

 

Paràmetres geològics Valor Ut 

Densitat 1,7  t/m3 

Permeabilitat 10-5  cm/s 

Cohesió 2,5  t/m2 

Càrrega admissible 1,75  kp/cm2 

Taula 4. Paràmetres geològics 

 

Com a conclusions es pot dir que les característiques litològiques i geomecàniques del 

terreny fan factibles la construcció i suport de les instal·lacions que s'han de dissenyar 

per al tractament de les aigües residuals del municipi de Cabra del Camp.  

 

5. Estudi d’alternatives 

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

tractament de les instal·lacions de depuració de les aigües residuals del nucli urbà de 

Cabra del Camp. 

 

5.1. Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

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

criteris: 

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

instal·lacions de depuració. 

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

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

de l’esplanada. 

 La parcel·la no haurà d’estar situada en zona inundable. 
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 Situació propera a les infraestructures viaries de la zona que permeti l’accés a 

la parcel·la. 

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

cost elevat de les escomeses corresponents. 

 Flexibilitat enfront a futures ampliacions de les instal·lacions. 

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

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

la futura entrada en vigor de la Llei de Qualitat Odorífera, que actualment es troba en 

procés de redacció per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 

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

les dades sobre vents dominants recollides als Anuaris de Dades Meteorològiques 

publicats pel Servei Meteorològics de Catalunya entre els períodes de 2007 i 2009. 

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

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

 

5.2. Alternatives de tractament de les aigües residuals 

S’han proposat dues alternatives de procés per a l’EDAR de Cabra del Camp amb les 

instal·lacions de tractament de fangs. 

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

 

5.2.1 Alternativa 1 

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

La línia d’aigua consta de: 

 Captació 

 Pretractament 

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

 Tractament biològic 

o Bombament de procés a llits bacterians. 

o Filtres biològics: Llits bacterians. 
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o Decantació secundaria per a sedimentació de fangs. Tancs de 2,41 m 

de diàmetre i 4,08 m d’alçada 

 Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

 

La línia de fangs consta dels següents elements: 

 Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor.  

 Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

 Deshidratació de fangs. Decantador centrífug 

 Elevació i emmagatzematge en sitja dels fangs deshidratats  

 

5.2.2 Alternativa 2 

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

un reactor-decantador concèntric. 

La línia d’aigua consta de: 

 Arqueta d’arribada o sobreeixidor 

 Pou de bombament 

 Pretractament: de tipus compacte 

 Tractament biològic  reactor-decantador concèntric 

 Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

La línia de fangs consta dels següents elements: 

 Espessidor de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

 Deshidratació de fangs 

 

6. Justificació de la solució adoptada 

6.1. Alternativa d’ubicació 

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

s’obtenen les següents conclusions: 
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√ Les finques disposen de l’espai suficient per a ubicar les infraestructures de 

depuració i la urbanització de la mateixa. 

√ L’accés a la EDAR des de la carretera TP-2311 es realitzarà en qualsevol 

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

√ L’alternativa 3 presenta una orografia una mica més accidentada i no s’ajusta 

del tot a les condicions òptimes per a la implantació dels equips i urbanització 

de l’EDAR comparativament amb les altres aprcel·les. 

√ L’abocament de la depuradora es mantindrà cap la riera de la Fonallosa. 

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

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

com a millors ubicacions les alternatives 2 i 3 que se sitúen més allunyades del 

nucli. 

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

√ En quant al servei d’aigua potable s’hauria de fer un desviament delconducte 

que porta aigua potable des de l’urbanització de Miralcamp fins al nucli rural 

per abastar les parcel·les de les alternatives 2 i 3. Seria una conducció d’uns 

300 m. Per l’alternativa 1 no seria necessari. 

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

elèctriques existents a la zona de l’alternativa 1. Per les alternatives 2 i 3 

s’hauria de buscar la línia que abasteix el Mas Molinets 100 m al nord-oest. Si 

bé fins al desenvolupament de la solució no es coneixerà amb detall la línia de 

subministrament per part de la companya subministradora Fecsa-Endesa.  

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

Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya, 

el vent predominant a la zona (Estació DQ – Vila-rodona) és la N , per la qual 

cosa, l’alternativa 1 produiria afectació per olors al nucli de Cabra del Camp. El 

nucli proper de Figuerola del Camp es troba al SW de les ubicacions, però la 

distància superior a 4 km garanteix que les possibles emissions d'olors no 

representin una molèstia per als habitants d'aquest.  

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

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

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

població) i la instal·lació d’un col·lector de sortida al punt d’abocament. 
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Per una altra banda, les alternatives 2 i 3 tenen una distancia al nucli urbá major, amb 

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

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

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

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

del Camp, essent més favorable la ubicació de les alternatives 2 i 3 enfront de 

l’alternativa 1. 

 

6.2. Alternativa de tractament 

Una vegada exposats els detalls de les dues alternatives de tractament d’aigües 

residuals proposades, es poden extreure les següents conclusions: 

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

càrregues contaminants presents a les aigües residuals a tractar. 

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

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

manteniment. 

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

l’alternativa 2 de tractament. 

 

7. Descripció de les obres 

7.1. Esquema de procés 

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

continuació. 

 

7.1.1 Línia d’aigua 

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

 Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

 Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

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

equips de deshidratació de fangs, aeració i desodorització. 

 Tractament biològic, format per un mòdul reactor - decantador concèntric 

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

o Cambra de mescla 

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

 Aeració/Agitació 

 Zona anòxica 

o Decantador secundari. 

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

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

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

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

 Arqueta de sortida de l’aigua tractada. 

 

7.1.2 Línia de fangs 

Consta de les següents instal·lacions: 

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

 Espessidor de fangs biològics. 

 Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació. 

 Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug. Condicionament dels 

fangs amb reactius. 

 Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats en contenidor. 

 

7.1.3 Instal·lacions de desodorització 

Consta de les  següents etapes i equips: 

 Etapa de humidificació: 

 Ventilador centrífug. 

 Torre de humidificació vertical. 
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 Grup motobomba de recirculació del líquid de rentat. 

 Etapa de tractament biològic: 

 Bassa de formigó armat i fàbrica de maons. 

 Biomassa de tipus orgànic. 

 

7.1.4 Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

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

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

 Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

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

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

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

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

 

7.2. Adequació del terreny, urbanització i jardineria 

7.2.1 Moviment general de terres 

El terreny d’implantació de la planta és molt pla i es troba a la cota 457,2 m 

aproximadament. Existeix un cert desnivell amb la carretera i s’ha definit un talús 

d’angle variable fins a la zona posterior de l’edifici. L’accés a la depuradora es dóna 

des de la carretera TP-2311. 

 

7.2.2 Calçades, vials i voreres 

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

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

formigó. 

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

variable. 

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

arbustos per a minimitzar l’impacte visual.  
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7.2.3 Xarxa de pluvials 

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

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

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

 

7.2.4 Jardineria 

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

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

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

 Xiprers i ginebre a la zona propera al tancament exterior 

 Olivera i margallons a la zona central 

 

7.3. Obra civil 

7.3.1 Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

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

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

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

col·lector de PEAD corrugat DN400 que connecta amb la xarxa de sanejament del 

nucli urbà en el punt actual d’abocament a la Riera de la Fonollosa. 

 

7.3.2 Edifici de pretractament, bufants i deshidratació. 

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

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

control, magatzem i serveis.  

Aquesta construcció es realitzarà amb elements prefabricats de formigó. Al document 

2. Plànols, se’n detallen les dimensions concretes, amb acabats exteriors a determinar 

per la direcció d’obra. 

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

3,00m d’amplària. 
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7.3.3 Arqueta de repartiment i by-pass biològic. 

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

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

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

una certa fracció del cabal mig. 

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

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

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

de 20 cm. 

 

7.3.4 Mòdul de tractament biològic. 

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

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

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

reactor biològic  serà de 612,02 m3. 

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

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

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

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

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

243,12m3. 

Es construirà a nivell de superfície una vorera de 1 m d’amplada en tot el perímetre 

circular del mòdul. 

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

 

7.3.5 Espessidor de fangs. 

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

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

Aquest espessidor estarà suportat sobre quatre perfils metàl·lics amb sabates de 1,5 x 

1,5 m i 0,7 m de gruix.  
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7.3.6 Biofiltre de desodorització 

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

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

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

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

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

superior (replè de material). 

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

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

 

7.3.7 Arqueta de presentació d’aigua tractada. 

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

2,60 m i 3,00m d’alçada lliure.  

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

tractada). 

La llosa de solera es de formigó armat de 30 cm de gruix. 

Els murs de tancament seran de formigó armat de 30 cm de gruix.  

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

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

cota de solera fins la cota de sortida. 

 

7.3.8 Desguàs a la rasa de la Fonollosa 

L’aigua tractada a l’EDAR de Cabra del Camp es conduïda des de l’arqueta de sortida 

cap a la rasa de la Fonollosa mitjançant un col·lector de PEAD corrugat de diàmetre 

DN 400. Es preveu un broquet de sortida de formigó a la cota 451,75 m. 

 

7.3.9 Centre de transformació. 

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

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

acabats exteriors a determinar per la direcció d’obra 
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7.4. Equips 

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

les aigües residuals: 

 Reixa automàtica de desbast de sòlids gruixuts 

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

 Tamís rotatiu de sòlids fins. Pas de malla 1,5 mm Q = 68 m3/h 

 Tanc de pretractament compacte per a un cabal nominal d’aigües residuals de 

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

 Classificador de sorres 

 Concentrador de greixos 

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

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

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

de distribució d’aire 

 Pont decantador 

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

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

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

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

 Espessidor de gravetat d’acer amb coberta de PRFV  

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

= 2,5 m3/h 

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

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

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

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

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

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

 Equips de control. 
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8. Expropiacions i serveis afectats 

A l’annex 15 Expropiacions i serveis afectats es recullen les terrenys a expropiar per a 

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

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

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

partida CENT QUARANTA-CINC MIL Euros ( 145.000€). 

Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Concepte Superfície [m2] 

Expropiació 4.169 

Servitud permanent 4.480 

Ocupació temporal 2.962 

Total 9.511 

Taula 5. Resum de les expropiacions 

 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Cabra del Camp. 

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

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

entitats o companyies subministradores. 

 

8.1. Línies elèctriques 

A l’àmbit del present projecte no hi ha una cap línia que es vegi afectada per la obra de 

la EDAE ni pel col·lector 

 

8.2. Afeccions de caràcter municipal 

L’Ajuntament de Cabra del Camp ha informat de que a la parcel·la on es realitza la 

obra i al llarg del recorregut del col·lector no s’influeix en cap altra xarxa de serveis 

dels municipi. 
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8.3. Conduccions de gas 

Al poble no hi ha cap servei de GAS NATURAL, i per tant no hi ha cap instal·lació que 

es pugui veure afectada en la zona de projecte. 

 

8.4. Valoració 

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

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 

 

9. Afeccions a llera pública, ZMT i PEIN. 

9.1. Zona Marítimo - Terrestre 

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

mereixedor d’una especial protecció. Aquest espai, que rep la denominació de domini 

públic marítimo-terrestre, es configura, com el seu propi nom indica, com a bé de 

domini públic. Això comporta que els terrenys integrats en el mateix són de propietat 

de l’Estat i es troben sotmesos a un règim jurídic especial de Dret Administratiu, que 

estableix una sèrie de facultats a favor de l’Administració per a la seva protecció i 

conservació. 

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

 

9.2. Llera pública 

L’abocament actual de les aigües residuals de Cabra del Camp es realitza a la Rasa 

de la Fonollosa. 

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

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

s’abocarà a la mateixa rasa, uns 800 aigües avall del punt actual. 

A l’annex 19, Informe mediambiental es presenta l’estudi de les possibles afeccions a 

les aigües superficials. 
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9.3. PEIN, XN2000 i ENPE 

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

per l’execució de les obres de la nova EDAR es desenvolupen a l’annex nº 19, Informe 

mediambiental. 

 

10. Estudi d’afecció ambiental 

A l’annex núm. 19 s’ha inclòs un estudi d’afecció ambiental. D’aquest es conclou que 

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

en les obres l’afecció del projecte serà minimitzada.  

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

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

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

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

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

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

avaluació d'impacte ambiental. 

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

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

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

 

11. Termini d’execució 

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

mesos. 

A l’Annex 13. Pla d’Obra, mitjançant un diagrama de barres, s’indiquen els temps 

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

prioritats. 

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

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

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

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

arquitectòniques per a discapacitats físics. 

 

13. Revisió de preus 

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

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

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

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

desembre: 

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

t

oo

t

o

t
t
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K t  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

14. Classificació del Contractista 

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

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

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

30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. 
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Grup K: Obres Especials 

Subgrup 8: Estacions de tractament d’aigües 

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

 

15. Declaració d’obra completa 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 

3/2007 es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa 

susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 

 

16. Documents del projecte 

DOCUMENT NÚM 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annexos: Annex 1. Resum de característiques generals del projecte. 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent. 

Annex 3. Estudi d’alternatives. 

Annex 4. Caracterització de les aigües. 

Annex 5. Treballs topogràfics. 

Annex 6. Estudi geotècnic. 

Annex 7. Reportatge fotogràfic. 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny. 

Annex 9. Càlculs procés. 

Annex 10. Càlculs hidràulics. 

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

Annex 12. Processos constructius. 

Annex 13. Pla d’obra. 

Annex 14. Justificació de preus. 

Annex 15: Expropiacions i serveis afectats. 

Annex 16. Pressupost per a coneixement de l’Administració. 
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Annex 17. Estudi d’explotació. 

Annex 18. Afeccions a ZMT. 

Annex 19. Informe mediambiental. 

Annex 20. Estudi de Seguretat i Salut. 

DOCUMENT NÚM 2: PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM  4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus 1 

Quadre de preus 2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

 

17. Pressupost 

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

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

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

CENTS QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb 

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (1.643.233,55 €). 

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

benefici industrial, un 13% de despeses generals, suma la quantitat de UN MILIÓ NOU-

CENTS SET CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS 

amb NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.955.447,92 €). 

El Pressupost d’Execució per Contracta amb l’I.V.A. del 18%, suma la quantitat de DOS 

MILIONS TRES-CENTS SET MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb 

CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (2.307.428,55 €). 

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

suma la quantitat de DOS MILIONS QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS MIL 

QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 

(2.452.428,55 €). 
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1. Introducció 

El municipi de Cabra del Camp no consta de sistema de depuració d’aigües residuals 

pel seu centre urbà. Aquestes s’aboquen a la Rasa de la Fonollosa que les transporta 

fins al Riu Francolí. Aquesta població ha experimentat un creixement en els últims 

anys i sembla que aquesta tendència es mantindrà.  

Fora del nucli urbà, l’urbanització Miralcamp consta d’un sistema de depuració 

d’aigües sufragat pels propis veïns, i les urbanitzacions Can Rui i Mas del Plata tenen 

projectada una EDAR que compartiran amb la població del Pla de Santa Maria. Això fa 

que el nucli urbà es quedi sense sistema de depuració i només les noves 

urbanitzacions gaudeixin d’aquest servei.  

L’any 2002 es va realitzar una primera proposta per dissenyar una EDAR per al nucli 

urbà del municipi, però finalment els tràmits no van anar més lluny. Actualment 

aquesta població clama per un sistema de depuració d’aigües que els permeti viure al 

nucli urbà sense haver de malmetre el medi que els envolta. 

 

2. Cabal de disseny 

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

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

l’EDAR serà de 326 m3/d. 

Concepte Valor Unitats 

Població futura 2.000 hab. 

Població equivalent futura  3.366 hab. 

Dotació per habitant 163 l/hab.dia 

Cabal diari mig, Qd 326 m3/h 

Cabal horari mig, Qh 13,58 m3/h 

Cabal punta, Qp 33,96 m3/h 

Cabal màxim, dilució Qmax 67,92 m3/h 

Taula 1. Dades de població i cabals de disseny. 

 

3. Carregues contaminats 

S’han adoptat els següents valors de càrregues contaminats a partir de les dades 

obtingudes d’altres projectes de la zona amb poblacions similars i similar activitat 

agrícola i industrial.  
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CÀRREGUES CONTAMINANTS Valor Unitats Valor Unitats 

DBO5     

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

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

DQO     

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

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

SS     

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

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

Nitrogen Total     

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

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

P     

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

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

Taula 2. Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR  

 

4. Objectius de qualitat 

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

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

les aigües residuals urbanes. 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

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

Font: Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 1991 
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5. Descripció del tractament 

5.1. Pretractament 

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

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

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

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

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

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

l’eliminació del mateixos. 

 

5.2. Tractament biològic i decantació 

L’ EDAR de Cabra del Camp incorporarà un tractament secundari de fangs activats 

d’aeració prolongada i eliminació de nutrients. 

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

principals característiques geomètriques del reactor són les següents: 

Diàmetre interior decantador: 8,20 m 

Profunditat cilíndrica recta decantador: 3,50 m 

Diàmetre interior reactor biològic: 16,50 m 

Profunditat reactor biològic: 4,00 m 

L’aigua del pretractament es conduïa a la cambra de barreja abans d’incorporar-se al 

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

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

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

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

Thomson al canal perimetral de l’aigua tractada. 

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

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

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

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

situen en una mateixa arqueta adossada al reactor-decantador.  
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5.3. Tractament de fangs 

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

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

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

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

promig de matèria seca del 20%. 

 

6. Unitats constructives de l’EDAR 

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

 Pou de gruixos i bombament 

 Pretractament compacte: tamís de desbast de fins, dessorrador i 

desengreixador 

 Arqueta de mesura de cabal d’aigua bruta 

 Arqueta de repartiment i by-pass biològic 

 Arqueta de mesura de cabal d’aigua a biològic 

 Reactor biològic-decantador concèntric 

 Edifici de pretractament, control i deshidratació de fangs 

 Arqueta de presentació  

 Espessidor de PRFV 

 Biofiltre de desodorització 

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

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

caiguda del subministrament elèctric de la xarxa. 

 

7. Instal·lació elèctrica, automatització i control 

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

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

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

sala d’explotació per al  control  dels processos de l’EDAR. 
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8. Instal·lacions auxiliars 

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

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

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2. RECOPILACIÓ I ANÀLISI DE LA 

INFORMACIÓ EXISTENT



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 1 

Índex 

Introducció ................................................................................................................... 2 

1. Situació i característiques de la zona .................................................................. 2 

1.1. La regió de Tarragona ............................................................................... 2 

1.2. La comarca de l’Alt Camp .......................................................................... 2 

1.3. Municipi de Cabra del Camp ...................................................................... 4 

2. Sistema d’abastament ......................................................................................... 6 

3. Sistema de sanejament ....................................................................................... 6 

4. Clima i precipitacions .......................................................................................... 6 

5. Dades físiques i hidràuliques............................................................................... 7 

5.1. Introducció ................................................................................................. 7 

5.2. Temperatura i precipitació ......................................................................... 7 

5.2.1 Any 2009........................................................................................ 8 

5.2.2 Any 2008........................................................................................ 8 

5.2.3 Any 2007........................................................................................ 9 

5.3. Vent ........................................................................................................... 9 

5.3.1 Any 2009...................................................................................... 10 

5.3.2 Any 2008...................................................................................... 10 

5.3.3 Any 2007...................................................................................... 10 

6. Resum de les dades meteorològiques .............................................................. 11 

7. Consum d’aigua ................................................................................................ 11 

8. Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) ............................... 12 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 2 

Introducció 

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

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

municipi de Cabra del Camp. 

En primer lloc i com a introducció, parlarem de l'Alt Camp, que és la comarca on se 

situa el municipi d'estudi, i després ens centrarem en aquest. 

 

1. Situació i característiques de la zona 

1.1. La regió de Tarragona 

Situada a la regió del sud de Catalunya, comprèn l'extrem occidental de la Depressió 

Prelitoral (Camp de Tarragona, dividit en Alt Camp, Baix Camp i Tarragonès), una 

conca d'erosió en els marges de la Depressió Central (Conca del Barberà ) i el sector 

paleozoic (dins de la serralada Prelitoral) de la cubeta de Móra (Priorat). 

Hidrogràficament, a més del Priorat, que aboca cap al Ebre, coincideix amb les 

conques del Gaià, el Francolí i les rieres més ponentines. 

 

1.2. La comarca de l’Alt Camp 

L'Alt Camp és una comarca de la regió de Tarragona. La capital de comarca és Valls. 

Físicament, la comarca encaixa amb l'angle que forma la serra de Miramar i 

l'anomenat bloc del Gaià, constituïdes les dues per la serralada Prelitoral catalana. 

La comarca conté una part plana formada per sediments quaternaris, els quals 

comprenen la major part dels límits del Alcover, el Milà, la Masó, el Rourell, Valls, 

Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim i Rodonyà. La part comarcal més muntanyosa 

constitueix la perifèria al nord i a l'est: el fragment de les muntanyes de Prades que 

forma els límits de Mont-ral i la Riba i la serra de Miramar fan de límit al nord amb la 

Conca del Barberà. 

El bloc del Gaià, amb les poblacions de Querol, el Pont d'Armentera i part 

d'Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà i Masllorenç, fan de confí a llevant amb les 

comarques de l'Anoia i del Penedès. Així doncs, del Miocè emergeixen diversos nivells 

mesozoics que suporten el Neozòica, el qual culmina amb 982 metres al turó de 

Montagut i amb 995 metres a la muntanya de Formigosa. 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 3 

Els límits amb les comarques del Baix Camp i el Tarragonès no són necessaris ja que 

s'estén una plana. 

Els rius Francolí i Gaià, els dos de nord a sud, travessen la comarca de l'Alt Camp en 

cursos paral.lels. El cabal del primer normalment no ultrapassa els 600l/sy és quatre 

vegades més gran del que porta el riu Gaià. Tots dos han originat grans riuades. El 

Francolí obre el seu trajecte a través de la plana quaternària i origina tota una faixa de 

regadius. El Gaià, en la seva major part, ofereix una vall més abrupte i, sobretot en la 

part de contacte amb el Tarragonès, es engoleix en nombrosos meandres.  

La vegetació és principalment mediterrània septentrional, de tendència poc humida. 

Predominaven els alzinars i els carrascars, però actualment han estat substituïts en la 

seva major part per boscos de pi blanc, brolles de romaní i brucs d'hivern.  

La població conjunta de l'Alt Camp l'any 2010 era de 45.326 habitants amb una 

densitat de de 84,2 hab/km2. Un 95% dels habitants viuen en localitats de cases 

aglomerades i només un 5% en cases disseminades en el territori. El nucli comercial i 

la capital natural aglutinadora és Valls, que estén la seva influència per algunes 

localitats de la Conca del Barberà i el Tarragonès, en una àrea de 775 km2. Té 25.158 

habitants i concentra el 55,5% de la població comarcal. Li segueixen en importància 

les poblacions d'Alcover, el Pla de Santa Maria i Vila-rodona.  

Les localitats superiors als 2000 habitants representen el 70% del conjunt, les de 

1000-2000 habitants el 9%, les de 500-1000 habitants el 15% i les de menys de 500 

habitants el 6%.  

La comarca de l'Alt Camp ha estat sempre eminentment agrícola. La majoria de la 

comarca té conreus de secà, tot i que cada vegada més les zones de regadiu són més 

àmplies a causa de la perforació de pous. Els cultius principals són l'ametller, 

l'avellaner, la vinya, el garrofer i l'olivera. La majoria dels terrenys de conreu són de 

propietat privada. 

L'activitat ramadera és poc important, però destaquen la porcina i l'aviram. En la 

indústria, destaquen els sectors del metall, fusta, paper, construcció, tèxtil, adoberia i 

alimentació. D'especial importància són els municipis de la Riba, que compta amb una 

important indústria paperera, del Port d'Armentera, que compta amb grans gruixos de 

cotó, i del Pla de Santa Maria, amb una important indústria tèxtil. Però el nucli 

industrial més important es troba a Valls, amb adoberies, indústria tèxtil i metalúrgica, 

etc. 

El sector de serveis complementa l'activitat econòmica. La comarca és travessada pel 

ferrocarril de Roda de Berà a Picamoixons i el de Reus a Lleida, els quals enllacen a 
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Picamoixons. Pel centre de la comarca passa l'autopista AP-2, que té a l'Alt Camp 

dues sortides, una a Vila-rodona i l'altra al Pla de Santa Maria. Totes les poblacions de 

la comarca estan comunicades per carretera, amb una mitjana de 48 km lineals per 

cada 100 km2. 

 

1.3. Municipi de Cabra del Camp 

Limita amb els municipis del Pont d'Armentera (nord-est), el Pla de Santa Maria i 

Figuerola (sud), i Barberà de la Conca i Sarral (nord-oest). El terme s'estén, ja al límit 

amb la Conca de Barberà, pel sector septentrional de l'Alt Camp, accidentat per les 

serres de Miramar i del Cogulló, a la divisòria d'aigües entre el Francolí i el Gaià, riu 

aquest darrer que recull els torrents que solquen el territori. La via de comunicació 

tradicional ha estat la carretera local de Valls a Sarral pel Pla de Santa Maria, que és 

travessada actualment per l'autopista de Barcelona a Lleida. El territori és molt 

muntanyós (arriba als 776 m d'altitud al sector sud-oest del terme i 885 m en l'extrem 

nord-est). El coll de Cabra, a llevant, forma una depressió per on passa l'autopista i la 

carretera.  

 

 

Imatge 1. Comarca de l’Alt Camp 
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Del turó de Valtorera (849 m alt) baixen diversos torrents, el de la Fonollosa, afluent 

del Francolí, i el de Rupit que desemboca al Gaià. Hi ha un bon nombre de fonts i 

mines. Dins del terme hi ha el despoblat recent de Fontscaldetes i el caseriu de la 

Fonollosa. 

A causa del relleu muntanyós, la meitat del terreny és inculte (1.330 ha), recoberta en 

gran part de matoll o bé erm, els boscos de pins ocupen només 166 ha. Predomina 

totalment el secà sobre el regadiu, limitat a horts familiars que aprofiten l'aigua del 

torrent de la Fonollosa. Els cultius més estesos són els cereals i la vinya, també es 

conrea ametllers, avellaners i algunes oliveres. Predomina el règim d'explotació 

directa. És important l'avicultura, hi ha una granja que es dedica a la criança de 

perdius, també trobem bestiar porcí. Desaparegut la destil·lació d'alcohols i els molins 

fariners, l'única indústria és la de maons. 

El municipi Cabra del Camp conta amb tres urbanitzacions dins del seu terme 

municipal: Mas del Plata, Can Rui i Miralcamp Residencial. Miralcamp Residencial està 

dotada amb una EDAR que han pagat entre els residents de la urbanització i que 

depura les aigües d’aquesta. Can Rui i Mas del Plata tenen una EDAR projectada al 

costat de la Carretera de Pont d’Arementera (C-37). Compartiran EDAR amb la 

població Pla de Santa Maria.  

La única part de la població que no conta amb serveis de depuració és el nucli urbà de 

Cabra del Camp.  

 

 

Imatge 2. Cabra del Camp. Nucli urbà i urbanitzacions 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 2. Recopilació i anàlisi de la informació existent 6 

2. Sistema d’abastament 

L’abastament d’aigua del nucli urbà de la població de Cabra del Camp prové de les 

fonts naturals de la zona i d’un bombament d’aigua provinent de l’urbanització 

Miralcamp Residencial. Aquest bombament extra d’aigua d’abastament es deu a un 

problema de contaminació per nitrats a la zona que fa l’aigua no potable. Per tant, en 

l’actualitat es barreja l’aigua provinent de Miralcamp amb la de les fonts pròpies de la 

zona per aconseguir una aigua potable per abastir el nucli urbà. En l’actualitat les 

aigües es barregen al 50%. 

 

3. Sistema de sanejament 

La xarxa de sanejament del nucli urbà de Cabra del Camp es va construir fa una 

cinquantena d’anys. És una xara de tipus unitari, tot i que molta de l’escorrentia 

superficial de l’aigua de pluja desemboca en els tres torrents que travessen el poble (el 

Torrent Cabarà, el Torrent de Llevant, i el Torrent de la Creu) i no va a parar a la xarxa 

de sanejament. Gairebé la totalitat de la xarxa està construïda de fibrociment o de 

formigó vibropremsat, havent-hi molt pocs trams de PVC. Els diàmetres varien des 

dels 200 mm fins als 400 mm. Al final del recorregut, les aigües residuals recollides 

són abocades a la Riera de la Fonollosa que les transporta fins al Riu Francolí. En 

l'actualitat les obres de l’ajuntament se centren principalment en la reposició i 

l'ampliació de la xarxa de sanejament.  

 

4. Clima i precipitacions 

El suport muntanyós protegeix la comarca de l'Alt Camp de les influències climàtiques 

de la Depressió Central Catalana i l’encara cap el clima mediterrani típic. La mitjana de 

la temperatura anual a la plana és de 15,3 º C i a la muntanya les isotermes més crues 

s'esglaonen fins a les línies de carena, on els vèrtexs de gregal adquireixen les 

característiques dels altiplans immediats a la Segarra al voltant dels 12 º C. 

La mitjana de precipitacions aquoses és de 500mm/any, repartits en un 17% i un 19% 

a l'hivern i a l'estiu, i un 30% i un 34% a la primavera i a la tardor. 

El vent més característic és el mestral, que bufa a ratxes impetuoses, sobretot a 

l'hivern i a la primavera, i procedeix de les muntanyes de Prades i de l’acanalat de 

l'estret de la Riba. L'ardor de l'estiu és suavitzat per la marinada. A la plana no 
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acostumen a aparèixer boires: Les procedents de la Conca del Barberà i de la Segarra 

no traspassen els estrets de la Riba i de Querol. 

 

5. Dades físiques i hidràuliques 

5.1. Introducció 

En aquest apartat es recullen les dades meteorològiques que seran de vital 

importància a l'hora de dissenyar l'estació depuradora, ja que els processos biològics 

en què es basen les instal·lacions de tractament estan molt influenciats per les 

característiques meteorològiques del seu entorn. 

En un sistema biològic, entre els diversos paràmetres que en major mesura poden 

influir en la capacitat d'eliminació dels contaminants trobem en primer lloc la 

temperatura, sent un dels paràmetres més important. Una altra variable fonamental és 

la pluja que dilueix les aigües residuals a tractar. Altres paràmetres són les hores de 

radiació solar, la humitat i el vent. 

Pel que fa al vent, aquest influeix en l'evaporació de l'aigua, a més de ser important 

determinar la seva direcció i velocitat a l'hora d'escollir la ubicació de l'EDAR per tal 

d'evitar que les males olors arribin a les poblacions properes. 

 

5.2. Temperatura i precipitació 

La temperatura afecta de gran manera a la velocitat d'eliminació de matèria orgànica 

per part dels microorganismes que habiten el reactor biològic de l'EDAR. 

La precipitació dilueix les aigües del sistema de tractament, a més de fer arribar un 

major volum d'aigua per unitat de temps a la planta de depuració. També servirà per 

dissenyar els elements de drenatge i de protecció de la planta davant de fenòmens de 

pluja que puguin acumular elevats cabals a la zona on se situarà la planta depuradora. 

A continuació es mostren les dades de temperatura i de precipitació observats entre 

els anys 2007-2009 a l'estació meteorològica de Vila-rodona, la estació és la més 

propera a Cabra del Camp (només es troba a 14 Km de la població). Aquestes dades 

s'han obtingut de la pàgina web del Servei Meteorològic de Catalunya, 

www.meteocat.com. 

 

http://www.meteocat.com/
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5.2.1 Any 2009 

 

 

Imatge 3. Dades meteorològiques de l’estació de Vila-rodona de l’any 2009 

 

5.2.2 Any 2008 

 

 

Imatge 4. Dades meteorològiques de l’estació de Vila-rodona de l’any 2008 
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5.2.3 Any 2007 

 

 

Imatge 5. Dades meteorològiques de l’estació de Vila-rodona de l’any 2007 

 

 

5.3. Vent 

Tal com ja s'ha dit, la direcció i intensitat del vent servirà d'una banda per determinar la 

millor ubicació de la planta depuradora amb la finalitat d'evitar que les males olors 

arribin als nuclis poblacionals propers i d'altra banda, que en el cas de les llacunes no 

s'arribin a formar onatges importants que puguin erosionar i deteriorar les 

instal·lacions. 

D'altra banda, s'ha de recordar que l'evaporació és un factor d'influència força 

important a causa de l'evaporació d'aigua que es pot arribar a donar en el sistema. 

Igual que amb la temperatura i precipitació, es mostrarà a continuació les dades de 

vent observades entre els anys 2007-2009 a l'estació meteorològica de Vila-rodona. 

Aquestes dades s'han tret de nou del Servei Meteorològic de Catalunya 
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5.3.1 Any 2009 

 

5.3.2 Any 2008 

 

 

5.3.3 Any 2007 
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6. Resum de les dades meteorològiques 

En aquest apartat es mostraran en forma de taula les dades de temperatura, 

precipitació i vent que s'acaben de representar gràficament. D'aquesta manera es 

podran llegir els valors numèrics obtinguts de les diverses variables meteorològiques 

observades durant els 12 mesos de l'any. 

Les dades, igual que les gràfiques representades en l'apartat anterior, procedeixen de 

l'estació meteorològica de Vila-rodona. 

 

Dades meteorològiques 2009 2008 2007 

Precipitació acumulada (PPT) 460,5 mm 482,2 mm d.i. 

Temperatura mitjana (Tmm) 15,6 ºC 14,9 ºC 15,6 ºC 

Temperatura màxima mitjana (Txm) 21,3 ºC 20,4 ºC 21,4 ºC 

Temperatura mínima mitjana (Tnm) 10,9 ºC 10,4 ºC 10,8 ºC 

Temperatura màxima absoluta (Txx) 35,9 ºC 34,6 ºC 36,3 ºC 

Temperatura mínima absoluta (Tnn) -2,9 ºC 0,1 ºC -1,5 ºC 

Velocitat mitjana del vent (a 10 m) 2,7 m/s 2,9 m/s 3,2 m/s 

Direcció dominant (a 10 m) N N N 

Humitat relativa mitjana 64 % 66 % 61 % 

Mitjana de la irradiació solar global diària 16,6 MJ/m2 16,0 MJ/m2 14,0 MJ/m2 

Taula 1. Dades de població i cabals de disseny. 

 

 

7. Consum d’aigua 

No es disposa de dades exactes del consum d’aigua però a l’annex de les Normes 

Subsidiàries de Cabra del Camp es considera una dotació de 200l/hab.dia. Per tant es 

pot deduir que la dotació d’aigües residuals serà menor que 200l/hab.dia. doncs s’ha 

de descomptar una part d’aquestes aigües que s’usen com a regadiu i que no acaben 

a la xarxa de sanejament, i a més tenir en compte que la dotació no té perquè 

consumir-se en la seva totalitat.  
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8. Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 

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

matèria de sanejament a Catalunya. El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 

91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE, 

per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, 

adreçada a la protecció d’aquestes i que pretén aconseguir abans de l’any 2015 un 

bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de 

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

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

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

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

Al present document s’analitza la situació actual de les aigües residuals de Cabra del 

Camp i es proposen diverses solucions de tractament i d’ubicació d’una estació EDAR, 

considerant els condicionants i el cabal de disseny futur que es volen assolir. 

S’han analitzat tres alternatives d’ubicació de l’EDAR i dues de tractament de les 

aigües, de les quals, es realitza el dimensionament funcional. 

Prèviament a l’exposició d’alternatives es realitza un anàlisi de la situació existent 

d’acord a les dades procedents dels diferents antecedents que s’exposen a 

continuació. 

Actualment, la població de Cabra del Camp aboca les seves aigües residuals a la 

Rasa de la Fonollosa la qual va a parar al riu Francolí. Les aigües d'aquest nucli no 

reben cap tipus de tractament. El medi receptor de les aigües residuals són les aigües 

superficials i terreny, per tant, l'impacte ambiental i hidrològic de l'abocament és alt. 

D'altra banda el "Pla de Sanejament d'Aigües Residuals" de l'any 2007 (PSARU) té 

com a objectiu global la millora de l'estat ecològic dels cursos dels rius catalans, 

mitjançant la definició de solucions de tractament de les aigües residuals a les 

aglomeracions de Catalunya de menys de 2.000 habitants. Aquest programa es va 

començar a implantar l'any 2002 i estableix que l'any 2015 tot el territori català haurà 

d'estar sanejat 

 

2. Raó de ser del projecte 

Es planteja la construcció de l'EDAR de Cabra del Camp en base als següents criteris: 

1. Tractar les aigües residuals de Cabra del Camp que actualment s’aboquen 

directament al medi. 

2. Previsions de creixement poblacional i urbanístic del municipi de Cabra del 

Camp. 

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

d'aigües residuals 

 

Pel que fa a les previsions de creixement, aquestes es basen en la evolució 

demogràfica de la població en els darrers anys, d’on se n’extreu una evolució semblant 
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en els pròxims 25 anys. A continuació es mostra el gràfic de la evolució demogràfica 

de la població de Cabra del Camp, des de l’any 1996 fins el 2009 (dades extretes de 

l’Institut Català d’Estadística) i se n’exposa la seva evolució fins l’any 2035. 

 

 

Imatge 1. Evolució demogràfica de Cabra del Camp 

 

Seguint aquesta tendència de creixement s’arriba a una població hipotètica a l’any 

2035 de 2.450 habitants. Tot i així es considera que aquest ritme de creixement és 

insostenible durant 25 anys ja que la població catalana no creix a aquest ritme i a més 

tampoc s’està produint cap èxode de la ciutat al camp de manera generalitzada. Per 

tant es considera adequat preveure un cert decrement en el ritme de creixement de la 

població de Cabra del Camp. Per tal d’ajustar la futura població a una situació més 

realista s’aplica un coeficient de reducció del 0,8 a la població obtinguda, obtenint així 

una població futura final de 2000 habitants.  

 

3. Plantejament d’alternatives 

Per al dimensionament de la EDAR és necessari conèixer les dades de la població 

actual i futura, els cabals i la dotació actual d’aigua residual per habitant, i les 

càrregues contaminants de l’aigua d’entrada a la planta. 
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3.1. Població de disseny 

Cabra del camp produeix unes aigües residuals d’una població de 1.116 habitants, 

segons les dades del cens de població de l’any 2009, facilitades per part de l’Institut 

Nacional d’Estadística. 

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

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

població, i per tant, es fixa una població a l’any horitzó (2035) de 2.000 habitants. 

 

3.2. Cabals i dotacions 

La població de Cabra del Camp té una dotació anual d’aigua de 200 l/ hab./dia segons 

les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi. Per tant la dotació 

d’aigües residuals mai podran superar aquest valor. No es tenen valors de la dotació 

d’aigües residuals i per tant s’han d’estimar. Tenint en compte que part de l’aigua s’usa 

per regar camps, horts i jardins i que per tant no acaba a la xarxa de sanejament, i 

dades de les poblacions de la zona amb habitants i activitat agrícola i industrial similar, 

es decideix adoptar una dotació de 163 l/ hab./dia. Amb la dotació per habitant i la 

població futura de disseny (2.000 habitants), s’obté un cabal diari de disseny de 326 

m3/d. 

Cabal diari disseny (m3/d) = Població futura (hab.) x dotació (l/hab./dia) / 1.000= 

2.000 x 0,163 = 326. 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de l’estació de 

depuració. 

CABALS 

Diari (m³/d) 326,00 

Horari mig (m³/h) 13,58 

Taula 1. Cabals de disseny 

 

3.3. Càrregues contaminats 

Per a la determinació de la qualitat de l'aigua afluent provinent del nucli no es disposa 

de dades analítiques de cap tipus ni tampoc de material, temps i infraestructura per fer 

una campanya de control. Per això s'han de fer servir les dades mitjanes obtingudes 

mitjançant els estudis realitzats a poblacions similars i resumits en la taula 2.  
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Les aportacions de contaminant en l'aigua considerades són de mitjana les descrites a 

la taula 2. Aquestes dades són els usuals en petites poblacions. Per totes les dades es 

considerarà un factor punta de 1,3 que pot arribar a coincidir amb el cabal punta. Així 

doncs, es tenen les següents càrregues contaminants: 

CÀRREGUES CONTAMINANTS 

DBO5   

Concentració mitja 619,50 mg/l 

Concentració màxima 805,35 mg/l 

DQO   

Concentració mitja 1066,50 mg/l 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 

SS   

Concentració mitja 365,00 mg/l 

Concentració màxima 547,50 mg/l 

Nitrogen Total   

Concentració mitja 61,00 mg/l 

Concentració màxima 91,50 mg/l 

P   

Concentració mitja 12,00 mg/l 

Concentració màxima 18,00 mg/l 

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

 

Per una altra banda, els objectius de qualitat a complir per l’aigua de sortida de planta 

són els següents: 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sensibilitat Alta  

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

Taula 3. Objectius de qualitat de l’aigua de sortida 
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4. Estudi d’alternatives 

S’exposaran a continuació les alternatives d’ubicació de les instal·lacions de depuració 

i també es proposaran els diferents sistemes de tractament de les aigües residuals del 

terme municipal de Cabra del Camp. 

 

4.1. Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

Com s’ha exposat en el present document, és necessària l’execució d’una estació 

depuradora que permetin tractar els cabals d’aigües residuals actuals i futurs, ja que el 

poble no en disposa de cap. 

Per a la selecció d’aquestes alternatives s’han tingut en compte els següents criteris: 

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

instal·lacions de depuració. 

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

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

de l’esplanada. 

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

− Situació propera a les infraestructures viaries de la zona que permeti l’accés a 

la parcel·la. 

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

cost elevat de les escomeses corresponents. 

− Flexibilitat enfront a futures ampliacions de les instal·lacions. 

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

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

la futura entrada en vigor de la Llei de Qualitat Odorífera, que actualment es troba en 

procés de redacció per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. 

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

les dades sobre vents dominants recollides als Anuaris de Dades Meteorològiques 

publicats pel Servei Meteorològics de Catalunya entre els períodes de 2007 i 2009. 

En referència als aspectes mediambientals, la ubicació de la EDAR no presentarà 

afeccions a zones protegides incloses als ENPE, PEIN i Xarxa Natura 2000. 
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En la visita realitzada a la zona d’estudi amb data de Desembre de 2010, s’han 

observat les possibles parcel·les que compleixen amb els criteris anteriorment 

exposats, i es plantegen les següents alternatives d’ubicació de la EDAR. 

 

4.1.1 Alternativa 1 

La parcel·la corresponent a aquesta alternativa té la referència cadastral polígon 5, 

parcel·la 185, essent l’ús del sòl de tipus agrari amb una superfície de 7.260 m2.  

Es troba a l’entrada sud del nucli urbà i limita amb la carretera TP-2311 que comunica 

les poblacions de Cabra del Camp amb el Pla de Santa Maria. 

La parcel·la presenta una orografia plana i la traça del col·lector d’arribada seria 

bastant curt doncs la parcel·la es troba mot a prop del punt d’abocament de les aigües 

residuals a la rasa de la fonollosa.  

Quant a les afeccions mediambientals, una vegada consultades les dades del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat, es confirma que la parcel·la no es 

troba pròxima a zones protegides. 

Els serveis d’electricitat i abastament es situen propers a la finca, ja que es troba 

pròxima al nucli urbà de Cabra del Camp, si bé hauran de ser confirmats amb les 

dades de situació i disponibilitat de serveis que faciliten les companyes 

subministradores, a les que s’ha realitzat la pertinent consulta. 

Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa 

d’ubicació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del Camp. 

 

4.1.2 Alternativa 2 

La referència cadastral de la parcel·la és polígon 6, parcel·la 190, amb un ús del sòl de 

tipus agrari i una superfície de 11.315 m2. 

Es troba al sud del nucli urbà, a l’altra banda del Coll de Cabra i limita amb la carretera 

TP-2311 que comunica les poblacions de Cabra del Camp amb el Pla de Santa Maria 

per un costat, i per l’altra limita amb la Rasa de la Fonollosa.  

La parcel·la presenta una orografia plana i la traça del col·lector d’arribada baixaria pel 

coll entre la carretera TP-2311 i la Rasa de la Fonollosa.  

En quant a les característiques de l’accés i les afeccions mediambientals, aquestes 

són les mateixes que a l’alternativa 1. 
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Pel que fa als serveis d’aigua i llum s’haurien d’obtenir fent una prolongació de la xarxa 

d’uns metres més al nord, doncs la parcela pot tenir un accés pròxim a la xarxa 

elèctrica però una mica més lluny de la d’aigua potable. Hi ha una arqueta per 

extrerue’n aigua a l’altra banda de l’autopista. 

Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa 

d’ubicació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del Camp. 

 

4.1.3 Alternativa 3 

La referència cadastral de la parcel·la és polígon 6, parcel·la 189, amb un ús del sòl de 

tipus agrari, amb una superfície de 35.661 m2. Aquesta parcel·la es troba adjacent a la 

parcel·la de l’alternativa 2.  

La parcel·la presenta una orografia més inclinada que l’anterior i la traça del col·lector 

d’arribada tindria el mateix traçat que el de l’altrenativa 2, però aquest seria més llarg i 

a més hauria de passar per la parcela 190.  

En quant a les característiques de l’accés, els serveis i les afeccions mediambientals, 

aquestes són els mateixos que a l’alternativa 2. 

Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa 

d’ubicació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del Camp. 

 

4.1.4 Avaluació de les alternatives d’ubicació 

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

s’obtenen les següents conclusions: 

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

depuració i la urbanització de la mateixa. 

√ L’accés a la EDAR des de la carretera TP-2311 es realitzarà en qualsevol 

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

√ L’alternativa 3 presenta una orografia una mica més accidentada i no s’ajusta 

del tot a les condicions òptimes per a la implantació dels equips i urbanització 

de l’EDAR comparativament amb les altres aprcel·les. 

√ L’abocament de la depuradora es mantindrà cap la riera de la Fonallosa. 

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

considerant les seves possibles afeccions a la població, dona lloc a destacar 
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com a millors ubicacions les alternatives 2 i 3 que se sitúen més allunyades del 

nucli. 

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

√ En quant al servei d’aigua potable s’hauria de fer un desviament delconducte 

que porta aigua potable des de l’urbanització de Miralcamp fins al nucli rural 

per abastar les parcel·les de les alternatives 2 i 3. Seria una conducció d’uns 

300 m. Per l’alternativa 1 no seria necessari. 

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

elèctriques existents a la zona de l’alternativa 1. Per les alternatives 2 i 3 

s’hauria de buscar la línia que abasteix el Mas Molinets 100 m al nord-oest. Si 

bé fins al desenvolupament de la solució no es coneixerà amb detall la línia de 

subministrament per part de la companya subministradora Fecsa-Endesa.  

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

Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya, 

el vent predominant a la zona (Estació DQ – Vila-rodona) és la N , per la qual 

cosa, l’alternativa 1 produiria afectació per olors al nucli de Cabra del Camp. El 

nucli proper de Figuerola del Camp es troba al SW de les ubicacions, però la 

distància superior a 4 km garanteix que les possibles emissions d'olors no 

representin una molèstia per als habitants d'aquest.  

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

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

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

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

Per una altra banda, les alternatives 2 i 3 tenen una distancia al nucli urbá major, amb 

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

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

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

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

del Camp, essent més favorable la ubicació de les alternatives 2 i 3 enfront de 

l’alternativa 1. 

Les diferents alternatives d’ubicació de la EDAR es poden observar al plànol de 

l’apèndix 1. 
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El següent quadre multi criteri recull una avaluació ponderada de tots els factors 

tinguts en compte a l'hora de realitzar l'elecció de l'alternativa més favorable quant a la 

situació de l’EDAR de Cabra del Camp:  

 

Condicionant Pes(%) 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Puntuació 
sobre 3 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 3 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 3 

Puntuació 
ponderada 

Orografia 10 2 0,2 3 0,3 1 0,1 
Distància al 
nucli urbà 15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 

Espai suficient 15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 
Contaminació 
odorífica 15 1 0,15 3 0,45 3 0,45 

Distància a 
serveis 10 3 0,3 2 0,20 1 0,1 

Flexibilitat 
enfront 
ampliacions 

10 1 0,1 3 0,3 3 0,3 

Col·lectors 15 1 0,15 3 0,45 2 0,3 
Aprofitament 
parcel·la 10 3 0,3 2 0,20 1 0,1 

TOTAL 100  1,5  2,8  2,25 

Taula 4: Quadre multi criteri ponderat amb les alternatives d'ubicació de l'EDAR. 

 

El criteri de no inundabilitat no apareix ponderat, ja que la no inundabilitat representa 

d'una condició prèvia exigida a les tres ubicacions per tal d'esdevenir alternatives 

candidates a ser escollides.  

Pel que fa al criteri de proximitat a les infrastructures viàries, en estar les tres 

alternatives en idèntiques condicions òptimes, tampoc es té en compte en l'anàlisi 

multi criteri. El mateix es pot dir respecte a la proximitat als serveis d'abastament 

elèctric i d'aigua potable. 

 

4.2. Alternatives de tractament de les aigües resid uals 

Sobre la base de la població de disseny de l’estació depuradora (2.000 habitants), es 

proposen sistemes de tractament de les aigües residuals basats en infraestructures de 

depuració compactes i sistemes de depuració naturals de baixa càrrega (llacunatge), 

en aquest últim cas si el nivell de contaminats no és molt elevat. 

Tanmateix, es considerarà al disseny de les infraestructures de depuració, la 

deshidratació dels fangs en excés produïts a l’EDAR mitjançant un decantador 

centrífug de tipus “baby”.  
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Per la proximitat al nucli urbá de les alternatives d’emplaçament de l’EDAR es proposa 

un sistema de desodorització mitjançant biofiltres a totes les alternatives de tractament 

de les aigües residuals. 

A la taula 2 del present document es poden observar les dades de càrregues 

contaminats que s’utilitzaran per al dimensionament de l’EDAR de Cabra del Camp. 

 

4.3. Descripció de les alternatives 

A continuació, es proposen dues (2) alternatives de procés per a l’EDAR de Cabra del 

Camp amb les instal·lacions de tractament de fangs. 

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

amb els càlculs justificatius en cada cas. 

 

4.3.1 Alternativa 1 

Línia d’aigua 

Captació 

Es connectarà amb el col·lector unitari existent de 400 mm. de diàmetre mitjançant 

l’execució d’un sobreeixidor capaç de captar els cabals superiors al cabal de dilució 

previst. 

 

Pretractament 

Consta de les instal·lacions de desbast de gruixos (reixa estàtica) i un tamís 

autonetejant en canal. Mitjançant un cargol transportador - compactador els fins 

s’aboquen a un contenidor. Es preveu un canal paral·lel com a by-pass dels elements 

mecànics dotat de reixes manuals de sòlids gruixos i fins. 

El pretractament quedarà inclòs en una sala de l’edifici de serveis generals dotada 

d’un sistema d’extracció d’aire per al seu tractament de desodorització. 

A la sortida del canal, l’aigua es conduirà per gravetat fins als decantadors primaris i 

d’aquí als tancs de procés. 

S’implantarà una arqueta amb sobreeixidor abans dels decantadors primaris per a 

regular el cabal del tractament biològic. 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 3.  Estudi d’alternatives 13 

Tractament primari 

Tancs que disposen de recintes en PRFV separats per un element troncocònic, el 

segon respecte al tercer, i mitjançant deflectors la cambra de desengreixat. 

El recinte intermedi, denominat decantador, afavoreix l’eliminació de les matèries 

sedimentables d’origen mineral i orgànic gràcies a la baixa càrrega superficial amb la 

que es dimensiona i pels elements deflectors que provoquen un corrent ascendent en 

el que es desprèn la matèria decantable i flotant. 

Els flotants es dipositen a la part alta o primer recinte evitant la seva sortida, gràcies a 

les pantalles deflectores de protecció, podent ampliar aquesta cambra segons les 

característiques de l’influent. Els sòlids decantables descendeixen lliscant per la 

superfície troncocònica de l’element separador, dipositant-se en la cambra o digestor. 

Al digestor es dipositen aquests sòlids i entren en fermentació anaeròbia. 

Al cap de cert temps o “període de maduració”, el pH s’eleva per damunt de 7 i la 

massa es conserva alcalina, accelerant-se el procés de mineralització o destrucció de 

la massa orgànica. 

La mineralització del fang assolida és molt considerable, obtenint reduccions fins al 

80% del volum inicial. 

És important destacar que la separació de les cambres de sedimentació i digestió 

eviten els coneguts inconvenients propis de les foses sèptiques, assolint rendiments 

de l’ordre del 30% de reducció de la DBO5, del 65% de reducció de sòlids en 

suspensió i del 95% de sòlids decantables, permetent l’obtenció d’un efluent de bona 

qualitat i de característiques idònies per a ser tractat per via aeròbia. 

 

Tractament biològic 

− Bombament de procés a llits bacterians. 

− Filtres biològics: Llits bacterians. 

− Decantació secundaria per a sedimentació de fangs. 

− Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

 

A continuació s’exposa més detalladament cadascun dels elements que formen part 

del tractament biològic. 
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− Bombament de procés a llits bacterians. 

Consisteix en dos tancs cilindris de procés en formigó armat prefabricat i un 

deflector en PRFV al que arriben les aigües procedents del decantador primari. En 

l’interior d’un dels tancs de procés s’instal·laran grups motobomba amb les seves 

vàlvules de retenció, per a elevar les aigües a les torres de tractament biològic.  

Els tancs de procés estan dissenyats per a mantenir un volum d’aigua que 

asseguri les recirculacions que provenen de la decantació secundaria. 

 

− Filtres biològics: Llits bacterians. 

El tractament biològic esta composat per torres de formigó armat prefabricat per al 

tractament de les aigües residuals amb contaminació orgànica. 

El reblert de les torres esta constituït per un material plàstic ordenat d’alta 

superfície especifica que actua de suport a la massa bacteriana, que és la que en 

els seus processos de síntesis consumeix la càrrega orgànica contaminant. 

El reblert ordenat presenta el doble avantatge de la seva alta superfície específica, 

i d’evitar la compactació del mateix amb el transcurs del temps, degut a la carrega 

hidràulica a que es troba sotmès. A més a més, es pot augmentar la càrrega 

superficial de manera que l’augment de la taxa de recirculació afavorirà una major 

capacitat en la reducció de la carregà orgànica total de les aigües. 

L’aigua procedent del tanc de procés és distribuïda a les torres de filtratge 

mitjançant distribuïdors dinàmics amb doble sistema de coixinets i accionats per 

energia hidràulica de les mateixes bombes. La regulació del cabal d’alimentació a 

les torres permet actuar sobre la velocitat de gir del distribuïdor. 

El suport biològic està constituït per blocs plàstics dissenyats amb alt contingut de 

conductes zigzaguejants, que permeten que l’aigua llisqui per aquests en fines 

làmines, entrant en contacte amb la massa de bactèries aeròbies que està 

adossada a la superfície i, així es realitza l’acció d’oxidació, absorció i assimilació 

de la matèria orgànica.  

El disseny zigzaguejant dels conductes prolonga el contacte de l’influent amb la 

massa bacteriana i el seu disseny obert permet la fàcil circulació de l’aire en 

contracorrent, que és absorbit per les bactèries en el seu procés aerobi i en el 

contacte de les aigües. 
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L’aigua entra per la part superior del filtre i es repartida per la massa filtrant, 

penetrant a través de la mateixa fins el fons, per on s’evacua. 

Les aigües procedents dels filtres produeixen arrossegaments de la massa 

bacteriana, normalment constituïts per bactèries mortes parcialment 

mineralitzades. Per a la retirada d’aquest fang produït es fa passar les aigües per 

una decantació secundaria.  

El reblert plàstic esta constituït per material de PVC amb gruixos, constituint un 

entramat de canalitzacions en forma hexagonal.  

 

− Decantador secundari. 

Tancs en formigó armat prefabricat amb deflectors en PRFV per a circulació 

d’aigües a tanc de procés i a l’entrada i sortida. 

De cadascun dels decantadors surt una canonada que permet realitzar la 

recirculació d’aigües cap als tancs de procés, garantint en aquests un nivell d’aigua 

suficient per a realitzar el bombament al filtre biològic. A cota superior i protegida 

per deflectors, l’aigua tractada sortirà del decantador cap l’arqueta de sortida de la 

planta. 

 

− Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

S’ha previst una arqueta amb tres compartiments; el primer és una cambra seca 

per a la instal·lació del mesurador de cabal i el seu corresponent by-pass; un 

segon compartiment amb sobreeixidor on s’instal·larà l’equip de bombament 

d’aigua de servei per a la utilització interna de la planta; i un tercer compartiment 

amb la rampa de presentació i sortida de l’aigua tractada. 

 

Línia de fangs 

El tractament de fangs de l’estació depuradora estarà format pels següents elements: 

− Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor.  

− Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

− Deshidratació de fangs. 

− Elevació i emmagatzematge en sitja dels fangs deshidratats  
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Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor. 

Des dels decantadors primaris s’elevaran els fangs fins al espessidor mitjançant grups 

motobomba submergibles de canal obert amb les seves corresponents vàlvules de 

retenció i comporta. 

Per a l’extracció dels fangs en excés dels decantadors secundaris es preveuen altres 

grups de bombament de les mateixes característiques que els anteriors (un grup per a 

cada decantador). 

 

Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en PRFV. 

El sobrenedant de l’espessidor serà conduit a capçalera de planta. 

 

Deshidratació de fangs 

Per a realitzar la deshidratació de fangs es proposa un (1) decantador centrífug. Els 

grups motobombes d’alimentació al decantador (1+1) seran de cargol helicoïdal. 

Tant el decantador centrífug com els grups motobombes s’ubicaran a l’edifici de 

serveis. 

S’utilitzarà polielectròlit per al condicionament de fangs mitjançant dues (1+1) bombes 

de membrana en funcionament alternatiu. L’equip automàtic de preparació de 

polielectrolit es situarà a l’edifici de serveis. 

 

Elevació i emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats seran recollits del decantador centrífug mitjançant un cargol 

transportador sense fi i impulsats a la sitja amb un grup motobomba de tipus cargol 

helicoïdal. 

 

Instal·lació de desodorització  

Per a realitzar la desodorització de l’espessidor i de l’interior de l’edifici .de 

pretractament i deshidratació, s’utilitzarà un sistema de biofiltre amb substrat vegetal. 
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4.3.2 Alternativa 2 

Línia d’aigua 

Arqueta d’arribada 

L’aigua arriba a la planta mitjançant el col·lector de captació des del sobreeixidor 

projectat al col·lector unitari existent de 400 mm de diàmetre. L’obra és de planta 

rectangular i és on es retenen les substàncies gruixudes i voluminoses, mitjançant una 

reixa de desbast, dotada amb un cistell extraïble.  

 

Pou de bombament 

Estació d’elevació d’aigües brutes al pretractament. Dins del pou es situen equips de 

grups motobomba submergibles que permeten l’elevació de les aigües residuals amb 

la dilució de pluvials. 

 

Pretractament 

Es tracta d’un sistema de pretractament compacte per a un cabal nominal d’aigües 

residuals d’acer inoxidable, que s’allotjarà a un nou edifici a construir. L’edifici es 

dimensiona per a contenir també els equips de deshidratació de fangs, bufadors i 

desodorització. 

El mòdul inclou els següents elements: 

− Sistema de desbast de fins amb tamís de cargol amb compactació de muntatge 

en carcassa, incloent sistema de transport i compactació dels sòlids, proveït de 

neteja en zona compactació i un grau de deshidratació i compactació entre el 

30 i el 45%.  

− Zona del desorrador de tipus longitudinal amb coberta desmuntable i sistema 

d’injecció d’aire per a la separació d’orgànics de la sorra i flotació de greixos, i 

sobrenedants amb un grau de separació 90%. 

− Zona de desgreixatge lateral i paral·lel al desorrador amb rasqueta automàtica 

de separació de greixos. 

− Separador de greixos i contenidors. 
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Tractament biològic 

Just abans d’arribar al reactor biològic s’ha projectat un sobreeixidor que evacuï els 

cabals que sobrepassin el cabal punta pel que s’ha projectat l’element.  

D’aquesta manera, l’aigua que no s’hagi de tractar passa al pou de connexió de 

bypass del biològic. Aquest sobreeixidor serveix també com a bypass del reactor 

biològic utilitzant una comporta manual. 

El sistema emprat per aconseguir la reacció es basa en l’oxigenació per aire insuflat 

per un grup moto – bufador i repartit al mòdul mitjançant difusors instal·lats al fons del 

tanc en petites i mitjanes bombolles, assegurant el desenvolupament i vida de 

microorganismes necessaris per al tractament biològic. Dintre del mateix mòdul, l’aigua 

flueix des de la zona d’aeració fins l’interior del decantador, on romandrà un temps 

prèviament calculat i especificat als fulls tècnics. Els fangs es van decantant fins al 

fons del decantador tronco–cònic i des d’aquest mitjançant una bomba tipus mamut, 

són reenviats a la zona d’aeració per a activar els fangs frescos. 

Els fangs excedents són bombejats fins a l’espessidor estàtic. 

L’evacuació de l’aigua per efecte pistó, va sortint del mòdul de depuració fins a 

l’arqueta de sortida d’aigua tractada de la planta. 

Es realitzarà una dosificació de clorur fèrric com a complement de la reducció de fòsfor 

per via biològica. 

Les instal·lacions de clorur fèrric (dipòsit, bombes dosificadors, bufadors) s’ubicaran a 

l’edifici a construir. 

 

Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

La definició de la restitució al medi de l’aigua tractada serà la mateixa que l’alternativa 

1. 

 

Línia de fangs 

Espessit de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en PRFV. El sobrenedant de 

l’espessidor serà recollit per un canal perimetral tipus Thompson i conduit a capçalera 

de planta. 
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La funció principal del dipòsit espessidor serà obtenir fangs espessits més homogenis 

en quant a la concentració, i d’aquesta manera millorar el rendiment de l’equip de 

deshidratació de fangs. 

A més a més, permetrà l’emmagatzematge dels fangs que provenen del mòdul biològic 

durant un període de temps curt (per exemple, caps de setmana, avaria d’equips,..etc.) 

mantenint el règim de purgues. 

Els fangs de d’aquest dipòsit seran impulsats cap l’equip de deshidratació mitjançant 

els grups motobombes d’alimentació al decantador centrífug. 

 

Deshidratació de fangs 

Per a realitzar la deshidratació de fangs es proposa un (1) decantador centrífug.  

Els grups motobombes d’alimentació al decantador seran de cargol helicoïdal. 

Tant el decantador com els grups motobombes s’ubicaran al nou edifici. 

En cas d’avaria del decantador centrífug, el fangs espessits s’extrauran de l’espessidor 

i es realitzarà la deshidratació de fangs en una EDAR propera a aquesta. 

S’utilitzarà polielectrolit per al condicionament de fangs, situant-se les bombes 

dosificadores de cargol helicoïdal i l’equip automàtic de preparació de polielectrolit a 

l’interior del nou edifici de serveis. 

 

Emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats seran recollits del decantador centrífug mitjançant un cargol 

transportador sense fi i impulsats a la sitja amb un grup motobomba tipus cargol 

helicoïdal. 

 

Instal·lació de desodorització  

El sistema de dosodorització serà el mateix que en l’alternativa 1 adaptat els volums 

d’aire a tractar de l’espessidor i de les zones de l’interior de l’edifici corresponent a 

pretractament i deshidratació. 

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 3.  Estudi d’alternatives 20 

4.4. Avaluació de les alternatives de tractament 

Una vegada exposats els detalls de les dues alternatives de tractament d’aigües 

residuals proposades, es poden extreure les següents conclusions: 

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

càrregues contaminants presents a les aigües residuals a tractar. 

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

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

manteniment. 

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

l’alternativa 2 de tractament. 
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1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als 

períodes de retorn 500, 100 i 10 anys a la zona propera a la Rasa de la Fonollosa on 

es on s’ubicaria la futura EDAR. És necessari realitzar aquesta comprovació, ja que 

donada la proximitat del riu, si es trobés aquesta ubicació en zona inundable es 

descartaria aquesta alternativa. 

Per a realitzar aquest càlcul s’aplicaran: 

− La Guia de Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local. Agència Catalana de l’Aigua, març de 2.003. 

− Per a calcular els cabals s’aplicarà el mètode racional.  

 

2. Càlcul hidrològic 

2.1. Introducció 

El càlcul del cabal màxim per a l’avinguda considerada (períodes de retorn de 500 

anys, 100 i 10 anys) es realitzarà aplicant el mètode racional complementat per J. R. 

Témez per a conques ≤.75 km2 El mètode racional és un mètode de conca única, 

aplicable a conques amb una superfície menor a 1000 km2, temps de concentració 

comprés entre 0.25 hores i 24 hores i ús predominant rural, com és en el cas que 

s’estudia a continuació. 

 

2.2. Dades de partida 

Les dades de partida per a la realització de l’estudi hidrològic són les següents: 

− Cartografia 1:5.000 obtinguda de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

− Cartografia 1:50.000 obtinguda de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

− Mapa de geologia a escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

− Mapa d’usos del sòl a escala 1:250.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2.3. Metodologia general 

El mètode racional calcula el cabal màxim QP d’escorrentiu superficial d’una pluja 

d’intensitat I que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera 

instantània i és constant durant un temps mínim igual al temps de concentració de la 

conca Tc, mitjançant la següent expressió: 

6,3

SIC
Qp =  

on: 

QP cabal punta (m3/s) 

C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I  intensitat de pluja (mm/h) 

S superfície de la conca (km2) 

La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen 

variacions en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per tant, 

és necessari aplicar a la fórmula anterior un coeficient de majoració K del cabal punta 

calculat per corregir l’error esmentat. Aquest coeficient s’anomena coeficient 

d’uniformitat. 

De l'anàlisi de moltes pluges en nombroses conques, Témez va deduir la fórmula 

següent per al càlcul del coeficient d’uniformitat: 

14
1

25,1

25,1

+
+=

c

c

T

T
K  

on: 

K coeficient d'uniformitat (adimensional) 

Tc temps de concentració, expressat en hores 

Per determinar el coeficient d’escorrentiu s’empra la fórmula deduïda per Témez a 

partir del mètode de l’SCS, on C s’expressa com: 

( )( )
( )2'11'

'23'''

od

odod

PP

PPPP
C

+
+−

=  

on: 

C coeficient d’escorrentiu (adimensional) 
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P’d volum de precipitació diària (mm) 

P’0 llindar d'escorrentiu (mm) 

Per últim per determinar la intensitat de precipitació I que cal fer servir en l’aplicació 

d’aquest mètode s’haurà de calcular mitjançant la següent fórmula considerant una 

durada efectiva de la pluja igual al temps de concentració Tc de la conca. 

)128(

)28(

1

' 1,0

1,01,0

·
24

−
−









=

D

d

d
D

I

IP
I  

on: 

ID = intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de D 

hores corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h 

P’d = precipitació màxima diària corresponent al període de retorn considerat, 

expressada en mm 

I1 = intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat 

de precipitació per a una durada efectiva d’una hora, expressada en mm/h 

Id = intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la 

intensitat mitjana de precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, 

expressada en mm/h 

D = durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat, 

expressada en hores 

El quocient I1/Id és característic de la zona d’estudi i a Catalunya es pot considerar un 

valor mitjà d’11, d’acord amb MOPU (1990). 

Per determinar aquests paràmetres és necessari realitzar una caracterització 

morfològica de la conca que té com a objectiu la determinació del temps de 

concentració de la conca i una caracterització hidrològica que té com a objectiu la 

determinació del llindar d’escorrentiu, per últim, cal determinar les pluges màximes 

diàries mitjançant un estudi de pluviometria. A continuació, es descriu com es realitza 

cadascuna d’aquestes caracteritzacions. 

 

2.4. Caracterització morfològica de la conca 

Les característiques morfològiques de les conques que es calculen són les 

necessàries per la determinació dels temps de concentració: 
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− La superfície  de la conca 

− La longitud  del curs principal associat a cada conca 

− El pendent mitjà  del curs principal, normalment expressat en tant per u, m/m 

El pendent mitjà es calcula amb la diferència de cotes entre el punt més alt i el punt 

més baix de la subconca i la longitud de la llera principal. 

Partint d’aquestes característiques el temps de concentració s’obté. utilitzant la fórmula 

proposada per J.R. Témez, ja que s’ha comprovat que a Catalunya dóna bons 

resultats. 

Per conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la 

conca, l’expressió matemàtica proposada per Témez és la següent: 

 

 

on: 

Tc = Temps de concentració, expressat en hores 

L = Longitud del curs principal, expressada en km 

j = Pendent mitjà del curs principal, expressat en tant per u, m/m 

En el nostre cas com que el grau d’urbanització és més gran del 4%, per tant s’aplicarà 

la següent fórmula, segons la GT1, suposant que es tracta d’urbanitzacions 

independents amb un clavegueram no unificat o complet i curs principal no revestit 

amb material impermeable i de petit rugositat: 

 

 

on µ és el grau d’urbanització de la conca en tant per ú. 

 

2.5. Caracterització hidrològica de la conca 

Els paràmetres relacionats amb el comportament hidrològic permeten calcular 

l’escolament superficial generat per la pluja efectiva en relació a la pluja total. Aquest 

paràmetre que regula aquest escolament com ja s’ha dit anteriorment s’anomena 

llindar d’escolament (P0). 
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El mètode escollit pel càlcul d’aquest paràmetre és el model del Soil Conservation 

Service del Departament d’Agricultura dels Estats Units. Aquest mètode caracteritza el 

comportament hidrològic d’un terreny assignant-li un número de corba adimensional 

determinat (NC). Aquest número pot variar entre 0 i 100 i s’estableix que l’NC = 100 

correspon a una superfície totalment impermeable. 

El número de corba del SCS està relacionat directament amb el llindar d’escolament, 

de manera que a cada NC li correspon un únic P0 a través de la següent relació: 

 

L’SCS va tabular els NC segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques 

hidrològiques i el grup de sòl. Aquests valors de l’NC s’apliquen per a condicions 

antecedents d’humitat de tipus II, les quals corresponen a condicions normals. Existeix 

una formulació per obtenir els NC en condicions seques de tipus I o en condicions 

humides de tipus III, però el càlcul del paràmetre NC es realitzarà per condicions 

d’humitat del tipus II i, per tant, no es presenten en aquest annex. Com es veurà més 

endavant, les condicions inicials d’humitat es modelen a partir de l’aplicació d’un 

coeficient de regionalitat. 

Des del punt de vista del seu comportament hidrològic, el model del SCS considera 

quatre tipus de substrats diferents, segons el seu grau de permeabilitat. 

− Sòls tipus A : Sòls en que l’aigua infiltra ràpidament, encara que estiguin molt 

humits. Estan formats per sòls granulars de poca potència (espessor de la capa 

de sòl), bàsicament sorres i sorres llimoses 

− Sòls tipus B : Sòls que quan estan molt humits tenen una capacitat d’infiltració 

moderada. Estan formats per estrats de sòls de potències moderades a grans, 

amb litologies franco-sorrenques, franques, franco-argilo-sorrenques o franco-

llimoses. Normalment estan bé o moderadament ben drenats. 

− Sòls tipus C : Sòls en que l’aigua infiltra lentament quan estan molt humits. 

Estan formats per sòls de poca o mitjana potència amb litologies franco-

argiloses, franco-argilo-llimoses, llimoses o argilo-sorrenques. Són sòls 

imperfectament drenats. 

− Sòls tipus D : Sòls amb una infiltració molt lenta quan estan molt humits. Tenen 

estrats argilosos superficials o propers a la superfície. Estan pobrament o molt 

pobrament drenats. S’inclouen en aquest grup els sòls amb nivells freàtics 

permanentment propers a la superfície i els sòls de molt poca potència 

(litosòls). 

50
5000

0 −=
NC

P
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Per a la determinació dels diferents tipus de sòl que trobem en cada conca s’ha utilitzat 

la cartografia geològica a escala 1:250.000 editada per l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya (ICC). En aquesta cartografia els sòls estan classificats segons diversos 

codis. A més, es disposa de l’agrupació d’aquests codis en funció de la classificació 

proposada per l’SCS, per la qual cosa es poden relacionar de manera directa. 

En les taules núm. 2,3,4 i 5 es presenten els codis dels sòls de l’ICC corresponents a 

sòls de tipus A, B, C i D de la classificació de l’SCS. 

En el plànol corresponent de l’Apartat 1, es grafien les diferents zones de la conca 

d’estudi corresponents als sòls tipus A, B, C i D de la classificació de l’SCS. 

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’obtenir el nombre de corba del SCS, és el 

tipus de cobertura del sòl i l’ús al qual es destina. Per a determinar-los, l’ICC ha editat 

un mapa d’usos del sòl a Catalunya a escala 1:250.000. 

D’acord amb la metodologia proposada pel SCS, per determinat el NC cal tenir en 

compte els següents usos del sòl: 

− Guaret 

− Conreus en filera 

− Cereals d’hivern 

− Rotació de conreus pobres 

− Rotació de conreus densos 

− Praderies 

− Plantacions regulars 

− Masses forestals 

− Zones permeables 

− Zones impermeables 

Els usos que presenta el mapa de l’ICC no es corresponen amb els que defineix el 

mètode del SCS, però s’ha establert una correspondència entre ells, que es presenta 

en la taula núm. 5. 

Els usos del sòl corresponents a la conca d’estudi es poden veure en el plànol 

corresponent de l’Apartat 1. 

Pel que fa a les característiques hidrològiques, es consideren dues situacions 

diferents: 
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R: superfícies en que el cultiu es fa segons les corbes de nivell 

N: superfícies en que el cultiu es fa segons la línia de màxim pendent 

Aquesta informació es pot obtenir a partir de fotos aèries o ortofotomapes amb bona 

definició o per mitjà de visites de camp. Donada l’estacionalitat de les feines agrícoles 

s’aconsella que únicament es consideri la característica hidrològica N quan la plantació 

sigui d’arbres. 

El darrer factor que té incidència en el nombre de corba és el pendent del terreny, 

considerant-ne al respecte dues classes diferents: pendent inferior o superior al 3%. 

Aquesta informació s’extreu d’un mapa de pendents de Catalunya proporcionat per 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

A partir de tots aquests paràmetres es calcula el NC per cada subconca i a través de la 

correlació presentada anteriorment el corresponent llindar d’escolament P0. 
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Codi Descripció

C2A Calcàries  bioclàs tiques  i esculloses

C2D Calcàries  i calcarenites  localm ent dolom ititzades

COB Microconglom erats  i gresos

COD Calcàries . Materials  del Caradocià-Ashgil.lià

J1-3 Dolom ies , calcàries , calcarenites  i m argues

J1-C1 Dolom ies

J3-C1B Calcàries  lam inades  i m argues  am b intercalacions  dolom ítiques

J3-C1C Dolom ies  i calcàries

J3-C1A Calcàries  am b esponges

K3D Calcàries  arenoses

K4D Calcàries  bioclàs tiques  i esculloses

N1A Calcàries  esculloses

N1B Calcàries  bioclàs tiques

P1-6B Lutites  roges , bretxes  i conglom erats

P2 Calcàries  am b alveolina

P4E Calcàries  am b num m ulits  i ass ilines

P6E Calcàries  am b num m ulits

P7D Calcàries  esculloses

P8F Calcàries

Q1A Travertins

Q1D Conglom erats , sorres  i lutites

Q2C Travertins

Q2D Graves

Q3D Graves , sorres  i llim s

Q3A Sorres

Q3F Còdols  i llim s

T1-2 Dolom ies  i calcàries

T1-4B Dolom ies

T4 Dolom ies  ben es tratificades  

Taula 1. Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus A 
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Codi Descripció

C1A Bretxes  carbonàtiques

C2C Calcàries  m icrítiques  am b lignits

C3C Calcàries  bioclàs tiques  am b rudites  i orbitolines

C6C Calcàries  am b ortitolina

C6E Gresos

Dp Pelites  i gresos  am b nivells  de lidites  al sos tre

Bretxes , dolom ies , calcàries , m argues  i calcarenites ,

localm ent evaporites  a la base

J2 Calcàries , dolom ies  i m argues  fosques  i blaves

K1-2C Calcàries  bioclàs tiques  am b prealveolina i dolom ies

K1C Calcàries  am b prealveolina

K2D Calcàries  am b rudites

K3E Gresos  arcòs ics  i conglom erats

K5-P1A Conglom erats , argiles  i gresos  verm ells

K5-P1B Calcàries  lacus tres  i nivells  de lignits

N1D Guixos

N2-3A Lutites  verm elles , gresos  i conglom erats

N2-3B Arcoses , lutites  i conglom erats

N1H Bretxes , conglom erats  i gresos

N1F Lutites , gresos  i conglom erats

N1E Arcoses  i conglom erats

N2A Gresos  s ilícics  i bioclàs tiques

N2F Bretxes

N2E Conglom erats , argiles  i gresos  verm ells

N2D Conglom erats , gresos  i lutites

N2C Lutites  i gresos

N2B Arcoses  i lutites

N3A Sedim ents  m arins : lutites , m argues , gresos , conglom erats  i bretxes

N3E Conglom erats , gresos  i lutites

N3C Gresos

P Conglom erats , gresos , lutites  i tosques  àcides

J1

 

Taula 2. Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus B 
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Codi Descripció

P1-6A Guixos

P1-6C Gresos , lutites  roges  i conglom erats

P1-6D Lutites  roges , bretxes  i conglom erats

P1-6E Lutites , gresos , conglom erats  i gresos  verm ells  

P1-6F Grup Pontils  no diferenciat, localm ent inclou la Fm . Mediona

P2-3 Margues  i guixos  am b intercalacions  calcàries

P5E Guixos

P6-7A Conglom erats

P6-7B Gresos  i lutites

P6-7C Bretxes

P6C Gresos  i m argues  grises

P6F Conglom erats  i gresos

P7B Gresos , m argues  i calcàries  esculloses

P7C Nivells  de bretxes  locals

P7E Gresos  am b glauconita

P7F Gresos , conglom erats , m argues  i nivells  de lignits

P7G Sals  sòdiques  i potàss iques

P7H Guixos

P8K Conglom erats  m ass ius

P8J Conglom erats , gresos  i lutites

P8I Gresos  i lutites

P8A Arcoses

P8L Guixos

Q2F Conglom erats , gresos  i lutites

Q2G Blocs  i argiles

Q3B Lutites  am b m atèria orgànica i torba

Q3E Llim s  i còdols

Q3G Graves , gresos  i lutites

T1 Conglom erats  de quars , gresos  i lutites  roges

T23 Dolom ies , calcàries  i m argues  

Taula 3. Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus B 
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Codi Descripció

C2B Calcàries  i argiles  laterítiques

C34 Margues  i biocalcarenites

C3A Margues  am b am m onits

C4A Margues  i m argocalcàries

C4B Calcàries  bioclàs tiques  am b rudites  i orbitolines

C6D Margues  i argiles  am b lignits

Lidites  am b nòduls  de fos fats  i calcàries . Turbidites , gresos , 

pelites  i conglom erats  poligènics

CO-AB Pelites , gresos  i grauvaques , am b intercalacions  de gresos

Dco Indiferenciat (varietat de calcàries )

Dsc Calcàries  grises  noduloses  i pelites

K3-5 Margues  i calcàries  bioclàs tiques

N1C Llim s , m argues  i gresos  bioclàs tics

Conglom erats , grauvaques , lutites , calcofillites  i vulcanites , calcàries ,

pelites , quarsarnites ; conglom erats , calcopelites , pelites  i grauvaques

P3B Margues , gresos  verm ells  i calcàries

P4D Margues , m argocalcàries  i bretxes

P5A Turbidites , guixos  a sos tre

P5D Margues  fosques  localm ent am b guixos

P6B Margues  blaves

P7A Margues  blaves  i nivells  de gresos

P8G Lutites , gresos , m argues  i calcàries , localm ent dolom ies  i guixos

P8H Lutites  roges , gresos  i calcàries

Q2A Llim s  lacus tres

Q2B Lutites , llim s  i cros tes

Q2E Argiles  i còdols

S Pissarres  am pelítiques , localm ent calcàries , lidites  i radilarites

St2 Toves  i laves

T1-4A Argiles  vers icolors , evaporites

Lutites  roges  am b nivells  de guixos , intercalacions  locals  de dolerites , 

paleocanals  de gresos  i dolom ies  al sos tre

T3-4 Argiles  vers icolors , evaporites

CAA

OA

T2

 

Taula 4. Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus C 
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Codi Descripció

RVQB Basanites

RVQA Basalts

RVNA Basalts

COC Materials  volcànics

DI Diorites  quars íferes , diorites  i roques  bàs iques

GNA Gneiss  m oscovítics ; biotítics

GNB Anatexites  en gneiss  m oscovítics ; biotítics

GRA Leucogranits

GRB Granits  leucocràtics

GRC Granits  biotítics

GRDA Granodiorites  biotítiques

GRDB Granodiorites  biotítico-hornblèndiques

GRDC Granodiorites  biotítiques  am b ortopiroxè

GRF Granòfir

GLM Granit leucocràtic m oscovític (biotític)

HET Zones  heterogènies  pluricom pos icionals

LLAC Llacs , em bassam ents , etc.

MRD Zona de s il.lim alita; feldespat potàss ic, anatexites

OB Materials  volcànics  i porfirites

MPA Microgranitoids , pegm etites  i aplites  granítiques

PRQ Piroclas tes

TOA Tonalites  biotítiques  o biotítico-hornblèndiques

TOB Tonalites  biotítiques  o biotítico-hornblèndiques  am b ortopiroxè

RVNA Traquites

UTB Roques  ultrabàs iques
 

Taula 5. Codis de la cartografia geològica del ICC del grup de sòl del tipus D 
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Categoria Úsos del sòl ICC Úsos del sòl del mètode de  l'SCS

1 Fora de Catalunya -----

2 Aigua continental Zona impermeable

3 Aigua marina Zona impermeable

4 Acumulacions de neu Zona impermeable

5 Infras tructures viàries Zona impermeable

6 Urbanitzacions Zona impermeable

7 Nuclis  urbans Zona impermeable

8 Zones industrials  i comercials Zona impermeable

9 Conreus  herbacis  de secà Cereals  d'hivern

10 Conreus  herbacis  de regadiu Rotació de conreus  densos

11 Fruiters  de secà Plantacions regulars  d'aprofitament forestal pobre

12 Fruiters  de regadiu Plantacions regulars  d'aprofitament forestal m itjà

13 Vinyet Plantacions regulars  d'aprofitament forestal pobre

14 Prats  supraforestals Praderia pobra

15 Arbustos i prats Massa forestal m itjana

16 Bosc d'escleròfiles Massa forestal espessa

17 Bosc de caducifòlies Massa forestal espessa

18 Bosc d'aciculifòlies Massa forestal espessa

19 Vegetació de zones hum ides Roca permeable

20 Sòl amb vegetació escassa o nul.la Guaret

21 Zones cremades Guaret

22 Zones de sorra i platges Guaret
 

Taula 6. Correspondència entre els usos del sòl de l’ICC i el mètode de l’SCS 

 

 

Dels resultats obtinguts en moltes conques l’ACA va concloure que és convenient 

augmentar el llindar d’escolament amb un factor regional, que reflecteix la variació 

regional d’humitat habitual en el sòl al començament de les pluges significatives. El 

factor regional recomanat segons l’ACA a la zona d’estudi és igual a 1,3. Per tant, el 

llindar d’escolament que caldrà utilitzar en el càlcul de la pluja neta és el valor de P’0, 

calculat com: 

00

'

0 ·3,1· PPrP ==  

El resultat del càlcul de P0 per a la conca objecte d’estudi es resumeix a la taula 

següent: 
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Superf. Pend. Po
(%) (%) A B C D A B C D (mm)

11,72 >3 R 15 8 6 4 100 1,8

>3 N 17 11 8 6 0,0

<3 R/N 20 14 11 8 0,0

>3 R 23 16 8 6 0,0

>3 N 25 16 11 8 0,0

<3 R/N 28 19 14 11 0,0

>3 R 29 17 10 8 0,0

>3 N 32 19 12 10 0,0

<3 R/N 34 21 14 12 0,0

>3 R 26 15 9 6 0,0

>3 N 28 17 11 8 0,0

<3 R/N 30 19 13 10 0,0

>3 R 37 20 12 9 0,0

>3 N 42 23 14 11 0,0

<3 R/N 47 25 16 13 0,0

Pobra 24 14 8 6 0,0

Mitjana 53 23 14 9 0,0

Bona 69 33 18 13 0,0

M. Bona 81 41 22 15 0,0

Pobra 58 25 12 7 0,0

Mitjana 81 35 17 10 0,0

Bona 122 54 22 14 0,0

M. Bona 244 101 25 16 0,0

Pobra 62 28 15 10 0,0

66,74 Mitjana 80 34 19 14 64,18 35,82 37,6

Bona 101 42 22 15 0,0

Pobra 75 34 19 14 0,0

19,69 Mitjana 97 42 22 15 100 19,1

Bona 150 80 25 16 0,0

M. Clara 40 17 8 5 0,0

Clara 60 24 14 10 0,0

Mitjana 75 34 22 16 0,0

Espessa 89 47 31 23 0,0

M. Espessa 122 65 43 33 0,0

Superf. Pend. Po

(%) (%) (mm)

>3 0,0

0,84 <3 0,0

>3 0,0

1 <3 0,0

Ferms granulars 0,0

Empedrats 0,0

Paviments 0,0

100,0 58,6

Úsos del sòl
Carácter. 

Hidrol.
Po (mm) Grup sòl (%)

Guaret

Conreus en filera

Cereals d'hivern

Rotació de conreus 
pobres

Rotació de conreus 
densos

Praderies

Plantacions 
regulars 
d'aprofitament 
forestal

Masses forestals 
(boscos, muntanya 
baixa, garriga,etc.)

Roques permeables
3

5

2

4

2

Tipus de terreny
Po (mm)

1,5

1

Roques 
impermeables

>3

<3

>3

<3

 

Taula 7. Càlcul del llindar d’escorrentiu 

 

2.6. Estudi pluviomètric 

L’estudi de les pluges màximes diàries pel període de retorn considerat (500 anys) 

s’ha portat a terme mitjançant els mapes d’isomàximes de precipitació Pd, que 

proporciona l’Agència Catalana de l’Aigua. 

La metodologia de càlcul de la Pd d’una determinada conca consisteix en representar 

la divisòria de la conca i obtenir les àrees que queden tancades entre isomàximes de 

precipitació. Llavors, es calcula la mitjana dels valors de Pd per a cadascuna 

d’aquestes isomàximes, ponderades per les àrees corresponents: 
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on: 

Pd = precipitació diària mitjana de la conca, expressada en mm 

S = superfície de la conca, expressada en km2 

(Pd)i = precipitació diària mitjana de l’àrea tancada entre dues isomàximes de 

precipitació. Es calcula com la mitjana de les precipitacions mitjanes 

corresponents a les dues isomàximes. S’expressa en mm. 

Si = superfície tancada per les isomàximes de precipitació, expressada en 

km2 

Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd per cadascuna de les subconques 

caldrà reduir el seu valor aplicant el coeficient KA, anomenat coeficient de 

simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 

 1=AK  si S ≤ 1 km2 

 
15

log
1

S
K A −=  si S > 1 km2 

on: 

KA = coeficient adimensional minorador de la precipitació diària 

S = superfície de la conca general 

L’aplicació d’aquest coeficient de simultaneïtat respon al fet que els valors de 

precipitació diària utilitzats en la construcció dels mapes d’isomàximes, o en el 

tractament estadístic de les seves sèries històriques, són obtinguts per a punts 

concrets (estacions meteorològiques) en comptes d’àrees extenses, que és el que es 

considera en els càlculs. 

Amb aquest coeficient es té en compte el fet que aquestes estacions algunes vegades 

estan properes al centre del xàfec, altres vegades a prop de les vores exteriors i altres 

vegades en posicions intermèdies. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que caldrà utilitzar és el valor de P’d, calculat 

com: 

dAd PKP ·' =  
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2.7. Resultats obtinguts 

Els resultats obtinguts de l’aplicació del mètode racional per a la conca de la Rasa de 

la Fonollosa es resumeixen a continuació. 

 

Àrea (km 2) L (km) j (m/m) Àrea 
Urbana Tc (h) P0 (mm) P’0(mm) 

11,26 6,15 0,061 3,8% 2,03 58,6 76,2 
Taula 8. Resultats del càlcul hidrològic 

 

Àrea 
(km 2) Tc (h) Pd 

(mm) KA P’d 
(mm) 

P’0 
(mm) C I 

(mm/h) K Q 
(m3/s) 

11,26 2,03 60 0,93 55,8 76,2 0,284 71,29 1,148 63,3 
Taula 9. Període de retorn 500 anys 

 

3. Estudi hidràulic 

3.1. Introducció 

Un cop realitzat l’estudi hidrològic de la conca i determinat el cabal corresponent al 

període de retorn 500 anys, es realitza la comprovació de la cota d’inundació, per tal 

de determinar si la ubicació seleccionada es troba o no en zona inundable. 

En aquest apartat es descriuen la metodologia, els paràmetres de càlcul i els resultats 

de la simulació hidràulica del tram de rasa situat en la zona d’influència de l’EDAR. 

 

3.2. Metodologia 

La metodologia emprada per a la comprovació de les seccions necessàries consisteix 

en l’aplicació del model de règim crític al HEC-RAS en l’últim tram de la rasa (200m). 

Així s’ha modelat la avinguda corresponent a un període de retorn 500 anys, per 

obtenir la llera d’inundabilitat.  

 

3.2.1 Paràmetres hidràulics 

Per la generació del model són necessaris una sèrie de paràmetres hidràulics 

característics de la zona d’estudi: el cabal circulant per un cert període de retorn, els 

coeficients de rugositat de Manning i el pendent. 
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A continuació es descriuen i justifiquen els valors d’aquests paràmetres hidràulics 

utilitzats posteriorment en la realització del càlcul. 

 

Cabals de càlcul 

Són els exposats anteriorment i correspon al període de retorn T=500anys. 

 

Coeficient de rugositat de Manning 

Per a la determinació dels coeficients de rugositat de Manning s’ha utilitzat la 

classificació que fa Ven Te Chow i que es troba publicada en Hidráulica de canales 

abiertos. En aquest document es donen els valors de n en funció del tipus de canal 

(conducte, revestit, excavat o natural) i de les seves principals característiques 

(materials que el formen, tipus de construcció, pendent, etc.). 

S’ha considerat un valor de 0.03 al marges i a la llera principal  

 

Pendents 

S’ha considerat el pendent del terreny natural en el tram estudiat que és de 3,7 %. 

 

3.3. Resultats obtinguts 

És considera la secció adjacent a la ubicació a l’EDAR. A continuació s’exposen els 

resultats per a període de retorn de 500 anys: 

 

Taula 10. Resultat de la simulació d’avinguda amb període de retorn 500 anys a la Rasa de la Fonollosa. 

 

Es remarca la cota de la secció corresponent al punt de vessament del col·lector de 

sortida de la EDAR.  
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Imatge 1. Seccions de la Rasa de la Fonollosa amb avinguda de període 500 anys. 
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Imatge 2. Secció de la Rasa de la Fonollosa en el punt d’abocament de la EDAR. 

 

Donat, que la cota de la plataforma de l’EDAR és aproximadament la 457 m i la cota 

d’inundació és la 451,54 m, es conclou que l’alternativa d’ubicació seleccionada no es 

troba en zona inundable per al període de retorn de 500 anys. 

 

3.4. Conclusions 

De l’anàlisi dels resultats de l’estudi es poden extreure les següents conclusions: 

L’actual EDAR no es troba en zona inundable per a tots els períodes estudiats 

La cota d’inundació per a període de retorn 500 anys en la zona de la nova EDAR se 

situa en 451,54 m. La plataforma de l’EDAR en aquesta zona es situaria a la cota 

457,3 m, i per tant, no es troba en zona inundable. A l’apartat 1:  es representa la llera 

d’inundació per al període de retorn 500 anys. 
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1. Introducció 

El sistema de sanejament del municipi està format per la xarxa unitària del nucli de 

Cabra del Camp. Tot i ser una xarxa unitària no recull tota l’aigua pluvial del nucli 

perquè aquest és atravessat per tres torrents que recullen la major part de l’aigua de 

pluja, i posteriorment conflueixen a la Rasa de la Fonollosa.  

Les aigües residuals recollides en aquest nucli són abocades a la Rasa de la 

Fonollosa, en el punt on convergeixen els tres torrents que travessen el poble (el 

Torrent Cabarà, el Torrent de Llevant, i el Torrent de la Creu). La Rasa de la Fonollosa 

entra a la plana pel coll de Cabra del Camp i s’uneix al Francolí al sud de Vallmoll, 

després d’haver vorejat el Pla de Santa Maria, Alió i Puigpelat. 

L’objecte del projecte és la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals 

per al tractament de las aigües procedents del nucli urbà de Cabra del Camp. 

 

2. Situació 

Els valors de les càrregues contaminants de Cabra del Camp s’han extrapolat d’altres 

projectes amb poblacions semblants de la mateixa zona, ja que al no existir cap 

tractament d’aigües a la població no s’ha pogut recavar informació sobre aquestes.  

És un fet que un treball universitari no es pot costejar unes campanyes de mostreig de 

les aigües de Cabra del Camp, i per tant, la extrapolació de dades era la opció més 

adequada en aquest cas. 

 

3. Resultats obtinguts 

Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües 

residuals, que estableix que un habitant-equivalent genera 60g de DBO5/dia, la 

càrrega contaminant d'origen orgànic que li arribarà a la depuradora serà 

d'aproximadament 1.766habitants/equivalents. 

A continuació es detallen els valors de cabal i càrregues contaminants adoptats per al 

disseny de la depuradora. 
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3.1. Cabals 

Per determinar el cabal de disseny de la depuradora es necessita saber quina serà la 

població futura de la població l’any 2035, i quina dotació tindrà aquesta. La població de 

disseny està explicitada en l’annex 3 i correspon a 2.000 habitants.  

La població de Cabra del Camp té una dotació anual d’aigua de 200 l/ hab./dia segons 

les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi. Per tant la dotació 

d’aigües residuals mai podran superar aquest valor. No es tenen valors de la dotació 

d’aigües residuals i per tant s’han d’estimar. Tenint en compte que part de l’aigua s’usa 

per regar camps, horts i jardins i que per tant no acaba a la xarxa de sanejament, i 

dades de les poblacions de la zona amb habitants i activitat agrícola i industrial similar, 

es decideix adoptar una dotació de 163 l/ hab./dia.  

Amb la dotació per habitant i la població futura de disseny (2.000 habitants), s’obté un 

cabal diari de disseny de 326 m3/d. 

Cabal diari disseny (m3/d) = Població futura (hab.) x dotació (l/hab./dia) / 1.000= 

2.000 x 0,163 = 326. 

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

depuració. 

 

CABALS 

Diari (m³/d) 326,00 

Horari mig (m³/h) 13,58 

Taula 1. Cabals de disseny 

 
 

3.2. Càrregues contaminants 

Per a la determinació de la qualitat de l'aigua afluent provinent del nucli no es disposa 

de dades analítiques de cap tipus ni tampoc de material, temps i infraestructura per fer 

una campanya de control. Per això s'han de fer servir les dades mitjanes obtingudes 

mitjançant els estudis realitzats a poblacions similars i resumits en la taula 2.  

Les aportacions de contaminant en l'aigua considerades són de mitjana les descrites a 

la taula 2. Aquestes dades són els usuals en petites poblacions. Per totes les dades es 

considerarà un factor punta de 1,3 que pot arribar a coincidir amb el cabal punta. Així 

doncs, es tenen les següents càrregues contaminants: 
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CÀRREGUES CONTAMINANTS 

DBO5   

Concentració mitja 619,50 mg/l 

Concentració màxima 805,35 mg/l 

DQO   

Concentració mitja 1066,50 mg/l 

Concentració màxima 1386,45 mg/l 

SS   

Concentració mitja 365,00 mg/l 

Concentració màxima 547,50 mg/l 

Nitrogen Total   

Concentració mitja 61,00 mg/l 

Concentració màxima 91,50 mg/l 

P   

Concentració mitja 12,00 mg/l 

Concentració màxima 18,00 mg/l 

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

La finalitat d'aquest annex és la definició de la topografia de la parcel·la prevista per a 

la implantació de l'estació depuradora d'aigües residuals del nucli de la població de 

Cabra del Camp. 

 

2. Plans topogràfics 

Per a tal efecte s'han aconseguit els plànols topogràfics de la zona a escala 1:5000 i 

1:50000 a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). En el pla 1:5000 s'observa 

clarament la zona de treball. El pla 1:50000 s’ha emprat per calcular i acotar la conca 

d’inundabilitat de la Rasa de la Fonollosa, ja que en el 1:5000 només hi sortia 

parcialment.  

Encara que el nivell de detall en aquests plans no és el suficient per a la realització 

d'un disseny precís de les obres, es considerarà que es pot treballar a partir d'aquests 

plans amb la finalitat de realitzar l'obra. De fet, a la zona on s'ha decidit finalment 

realitzar l'obra és una àrea gairebé plana, pel que la seva definició topogràfica es 

podria gairebé definir amb la cota d'un sol punt d'esplanada. Així doncs, és senzill 

interpolar entre els punts definits en els plànols de l'ICC amb la finalitat de definir l'àrea 

de treball. 

La planta de tractament s'ha de fer en una àrea dedicada al cultiu, en una esplanada 

no totalment plana, essent la cota més alta del terreny a ocupar de 460 metres sobre 

el nivell del mar i la més baixa de 455 metres, presentant la major part del terreny a 

ocupar una cota de 457,4 metres 

 

3. Índex de plans topogràfics 

• Pla 1:5.000: Municipi de Cabra del Camp i municipis confrontants.  

• Plano 1:50.000: Conjunt de municipis de la comarca de l’Alt Camp.  
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1. Introducció 

En aquest annex es descriuen les característiques geològiques dels terrenys on 

s’estudia implantar els col·lectors que recullen l’aigua dels nuclis de Cabra del Camp i 

també dels terrenys que ocuparà la estació depuradora, esmentant aquelles 

recomanacions que a efectes de disseny i de construcció s’haurien de considerar.  

 

2. Descripció Geològica 

2.1. Introducció 

En aquest apartat es recullen les característiques litològiques, estratigràfiques i 

tectòniques de les formacions geològiques presents a la comarca de l’Alt Camp. S’ha 

de tenir en compte que l’escala amb la que es treballa per elaborar el projecte és molt 

menor que l’escala geològica, i per tant es pot afirmar que la geologia que caracteritza 

el municipi de Cabra del Camp és semblant a la geologia de la comarca. Tot i així 

s’aportarà algunes característiques geològiques i estratigràfiques del municipi. 

 

2.2. El relleu de l’Alt Camp 

Per a l’estudi del relleu de la comarca de l’Alt Camp es parteix d’una zona més ample 

on hi pertany i que hi comparteix un conjunt de característiques semblants: el Camp de 

Tarragona, que inclou l’Alt Camp, el Baix Camp, i el Tarragonès. És necessari tenir 

una visió del conjunt del Camp de Tarragona abans d’entrar en un estudi més concret 

perquè, si els límits geogràfics són sempre difícils de precisar, en aquest cas són 

pràcticament inexistents entre les tres comarques. 

L’Alt Camp encaixa en l’angle que formen l’extrem oriental de les Muntanyes de 

Prades, la Serra de Miramar i el Bloc del Gaià, constituïdes a la Serra Prelitoral 

Catalana. Aquesta zona muntanyosa ocupa les parts oest, nord i est de la comarca.  

 

2.2.1 Fragment de les Muntanyes de Prades 

A ponent hi ha un fragment de les Muntanyes ed Prades, entre els termes de Mont-Ral 

i La Riba que culmina en 1002m d’altitud als Motllats de Mont-Ral. Una de les 

característiques principals del relleu d’aquesta zona és el pla de la Lluera, un altiplà de 

843m d’altitud, limitat per un altre cingle entre els termes de Mont-Ral i Alcover. En 
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aquest lloc actualment s’hi exploten pedreres de lloses calcàries corresponents al 

nivell Muschelkalk del triàsic, i s’hi troba fauna fòssil molt interessant.  

 

2.2.2 Serra de Miramar 

La muntanya continua cap al nord amb la Serra de Miramar que es situa entre l’estret 

de La Riba i el torrent de Rupit. La Serra de Miramar es pot dividir en tres zones: 

• Meridional: des de l’estret de La Riba fins el turó de Lilla i inclou el turó de les 

Moles , el Mont Cabré (493m), les Moles (604m i 621m) i la Serra Carbonaria 

(628m).  

• Central: la franja s’estén entre el turó de Lilla i el Mont de Cabra, a la part més 

elevada hi ha Cogulla (784m), el Tossal de Prenafeta (864) i Sarrils (776m).  

• Septentrional: l’extrem septentrional de la Serra de Miramar va des del mont de 

Cabra al Torrent de Rupit, la cima culminant és la Voltorera (819m). 

 

2.2.3 Serra del Cogulló i de Comaverd 

Com prolongació septentrional de la Serra de Miramar i aigües amunt del torrent de 

Rupit, es troba la Serra del Cogulló de Cabra que limita al nord-est amb la Serra de 

Comaverd. Ambdues serres es prolonguen cap al nord per la Serra del Clot i el 

Montclar. Tot i estar constituïdes per materials de la Depressió Central, 

morfològicament es poden integrar dins la Serra Prelitoral. Valdosera (885m) és la 

cima culminant de la Serra de Cogulló. La Serra de Comaverd es voreja al sud per les 

Agulles (887m), el mont de Selmella (824m) amb l’antic poble de Selmella i culmina a 

824m amb el mont Cristià. 

 

2.2.4  El bloc del Gaià 

L’extrem nord-est de la comarca, el Bloc del Gaià, està format per la Serra d’Ancosa i 

la del Montmell més al sud. Aquesta última forma part de l’altra unitat geològica, el 

Massís de Bonastre, però aquí no es considera a part perquè no presenta diferències 

orogràfiques respecte el Bloc del Gaià i, morfològicament, es pot considerar que en 

forma part. Aquest massís amb els termes de Querol, el Pont d’Armentera, part del 

d’Aiguamurcia, Vila-Rodona, Rodonyà i Masllorenç, fan de confí a llevant amb les 

comarques de l’Anoia i el Penedès.  



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 6. Estudi geotècnic 4 

2.2.5 La plana 

La part central de la comarca i el sud son zones planes formades per sediments 

neògens que comprenen la major part dels termes de l’Alcover, el Milà, la Masó, el 

Rourell, Valls, Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim, Rodonyà, Vilabella i Vallmoll. Els límits 

amb el Baix Camp i el Tarragonès no són precisos ja que s’estén el conjunt de 

planícies de la resta del Camp. L’altura d’aquestes terres oscil·la entre 200 i 300m 

d’altitud.  

 

2.3. La geologia de l'Alt Camp 

Des del punt de vista geològic, l'Alt Camp i per tant també Cabra del Camp, estan 

situats en una plana d'edat recent que està formada per una fossa plena de materials 

fortament erosionats procedents dels antics relleus que la vorejaven.  

La fossa està limitada per tot un conjunt de falles molt complexa que segueix una 

orientació predominant NE-SO.  

En superfície i en camp es pot observar els talls causats pel pas del torrents que 

mostren unes parets de terra i conglomerats. les graves incloses en aquests 

conglomerats tenen diferents mides, en alguns punts són bastant grosses, com 

pedres. Es pot observar clarament la disposició d'aquests materials en estrats que 

varien en la seva composició; en alguns només s'observen materials fins (llims i 

argiles) i en altres hi ha una important quantitat de pedres. Això correspon a diferents 

intensitats erosives, tal i com succeeix actualment desprès d'una pluja torrencial. Tot 

això demostra l'origen continental i fluvial d'aquests materials i pot ser observat al 

camp fàcilment.  

en aquest materials micènics i quaternaris hi predomina el carbonat càlcic, i part tant 

s'hi originen sòls clarament calcaris amb fortes implicacions sobre el tipus de vegetació 

natural i sobre la que l'home hi ha introduït per ús agrícola. Només les plantes que 

suporten bé un tipus de sòl calcari hi prosperaran de forma notable. 

 

3. Geologia de la zona de projecte 

El municipi de Cabra del Camp es troba entre els rius Francolí i Gaià, avantsala de la 

gran depressió de Reus-Valls.  
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Quant a l’estratigrafia es troba representat el Micènic Superior (terciari) i materials 

quaternaris. 

 

3.1. Micènic Superior 

És una formació amb un marcat caràcter continental amb un gruix aproximat de 40m a 

60m.  

En jaciments extensos floreixen fàcies conglomeràtiques assimilables a les formacions 

que regionalment constitueixen l’última capa de les depressions costaneres. En 

principi, tant per la seva posició estructural com per la seva litologia, les fàcies 

vermelles han de representar un equivalent a les fàcies continentals del Vallès-

Penedès.  

Les fàcies conglomeràtiques sempre se situen sobre formacions marines (Miceni Mig), 

és a dir, la conca és progressivament més continental en direcció NE.  

Des del punt de vista paleolític, els conglomerats són fàcies pluvio-torrencials, 

ocasionalment lacustres (meandres abandonats), són assimilables al producte de la 

disposició en un solc de màxima subsidència on s’instal·la un règim fluvial que rep 

intenses aportacions (cons de dejecció). 

La formació, per tant, està constituïda per conglomerats poc rodats, amb elements de 

naturalesa fundamentalment triàsica i eocena, en una matriu detrítica vermella. 

Intercalacions argiloses vermelles i calcàries travertínico-lacustres completen les 

litologies d’aquest Micènic Superior.  

 

3.2. Quaternari 

És el solc de màxima subsidència, on s’instaura el règim continental del Micènic 

Superior i continua manifestant-se durant el quaternari. 

La majoria del quaternari que es troba en aquesta zona és indiferenciat, hi ha llims i 

sòls dipositats preferentment en penya-segats de escassa pendent. Es corresponen 

sempre amb zones deprimides i que tapen considerablement jaciments de materials 

cenozoics.   

També es troben, en molt poca proporció, cons de dejecció constituïts majoritàriament 

per conglomerats estereomètrics (de 10-20 mm fins 1m) molt angulosos. Les pedres 

són majoritàriament de materials paleozoics, la resta són mesozoics i cenozoics, amb 
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matriu de llims argilosa entre gris i roja. També hi ha dins d’aquesta formació costres 

calcàries que recobreixen les pedres.  

El seu marc tectònic regional està inclòs dins de la depressió de Valls-Reus, on es 

troben les falles normals esglaonades que han fet possible el creixement de la capa 

miocènica del solc. 

 

4. Caracterització geotècnica  

Per a la realització d'aquest projecte no es disposen dels recursos necessaris per 

realitzar un bon estudi geotècnic. Per tant, les característiques del sòl s'han de 

determinar a partir de la inspecció visual del sòl. 

 

4.1. Característiques geotècniques del sòl 

A la visita "in situ", s'ha pogut distingir un sòl argilo-llimós amb presència de pedres de 

diferents mides, tal com ja s'havia anticipat en l'estudi geològic.  

A les zones properes a la llera de la Rasa de la Fonollosa, el sòl està composat per 

grava, argiles i sorra. No hi ha roca present en les capes superiors del sòl. El que no 

es pot afirmar amb contundència és el lloc on comença el substrat rocós, ja que a 

primera vista no es veu. Malgrat això, després de converses amb pagesos de la 

població de Cabra del Camp, asseguren que, per la producció de les vinyes, la roca no 

pot estar a poca profunditat. Per tant, per calcular els fonaments, triar el procediment 

de construcció i triar el procés d'excavació de les rases per les canonades d'aigües 

residuals, es suposarà que la roca està a molta profunditat.  

Les característiques del sòl i els paràmetres geotècnics, segons la bibliografia 

consultada són els que es mostren en la següent taula:  

 

Paràmetres geològics Valor Ut 

Densitat 1,7  t/m3 

Permeabilitat 10-5  cm/s 

Cohesió 2,5  t/m2 

Càrrega admissible 1,75  kp/cm2 
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4.2. Conclusions 

Com a conclusions es pot dir que les característiques litològiques i geomecàniques del 

terreny fan factibles la construcció i suport de les instal·lacions que s'han de dissenyar 

per al tractament de les aigües residuals del municipi de Cabra del Camp.  

 

5. Estudi geotècnic a realitzar 

Els treballs a executar consisteixen en la realització d'una campanya de prospeccions, 

assaigs in situ i anàlisi de laboratori encaminats a establir les característiques 

geològiques i la qualitat geomecànica dels terrenys afectats per la construcció de 

l'EDAR i per les rases on s'ubicaran les canonades d'aigües residuals. 

Els treballs a realitzar es poden dividir en quatre grans grups: 

• Sondeigs mecànics : inclouen la realització programada de sondejos verticals, 

assaigs SPT, col·locació de piezòmetres i obtenció de mostres inalterades. 

• Cales : inclouen la realització programada de sondatges d'uns tres metres de 

profunditat i obtenció de dues mostres inalterades per sondatge. 

• Assaigs de laboratori i presa de mostres : corresponen a la realització de tot 

un seguit d'assaigs de laboratori específics del camp de la geotècnia. Els 

assaigs es realitzaran a partir de les mostres inalterades obtingudes en els 

sondejos mecànics. 

• Informe de resultats : lloc on de es detallaran els resultats obtinguts i les 

incidències observades en les prospeccions i en els diferents assaigs de 

laboratori, sense fer cap interpretació subjectiva d'aquests. 
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1. Introducció 

Amb la finalitat de descriure visualment els punts més característics de la zona on 

s’efectuaran les obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del Camp 

s’han efectuat varis reportatges fotogràfics a l’àmbit d’actuació. 

Les imatges fotogràfiques han estat preses mitjançant una càmera reflex digital i 

descarregades amb el software de suport. 

A continuació s’adjunta un plànol de situació de les diferents presses fotogràfiques i 

posteriorment les fotografies obtingudes. 
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Fotografia 1. Entrada a la parcel·la on es projecta l’EDAR des de la carretera TP-2311. 

 

 

 

Fotografia 2. Construcció a demolir dins la parcel·la 
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Fotografia 3. Vista de la vegetació a la parcel·la on es projecta la planta 

 

 

 

 

Fotografia 4. Primera vista de la rasa de la Fonollosa des de l’esplanada de la parcel·la. 
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Fotografia 5. Segona vista de la rasa de la Fonollosa des de l’esplanada de la parcel·la 

 

 

 

Fotografia 6. Vista de la rasa de la Fonollosa aigües amunt. 
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Fotografia 7. Vista de la rasa de la Fonollosa aigües avall. 

 

 

 

Fotografia 8. Desnivell entre la esplanada de la parcel·la i la rasa. 
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Fotografia 9. Arqueta del Consorci d’Aigües de Tarragona. 

 

 

 

  

Fotografies 10 i 11. Destalls de l’arqueta. 





Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8. DETERMINACIÓ DE PARÀMETRES DE 

DISSENY



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny 1 

Índex 

1. Introducció ............................................................................................................. 2 

2. Cabal de disseny ................................................................................................... 2 

3. Carregues contaminats .......................................................................................... 2 

4. Objectius de qualitat .............................................................................................. 3 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 8. Determinació de paràmetres de disseny 2 

1. Introducció 

A aquest annex es presenten els paràmetres de disseny del procés de tractament de 

les aigües residuals proposat a l’EDAR de Cabra del Camp. 

 

2. Cabal de disseny 

A partir de les dades exposades a l’annex 4 Caracterització de les aigües, es conclou 

que el cabal diari de disseny de l’EDAR serà de 326 m3/d. 

 

Concepte Valor Unitats 

Població futura 2.000 hab. 

Població equivalent futura  3.366 hab. 

Dotació per habitant 163 l/hab.dia 

Cabal diari mig, Qd 326 m3/h 

Cabal horari mig, Qh 13,58 m3/h 

Cabal punta, Qp 33,96 m3/h 

Cabal màxim, dilució Qmax 67,92 m3/h 

Taula 1. Dades de població i cabals de disseny. 

 

3. Carregues contaminats 

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

l’extrapolació de dades de poblacions de la mateixa zona i amb una població semblant 

a Cabra del Camp. 

 

CÀRREGUES CONTAMINANTS Valor Unitats Valor Unitats 

DBO5     

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

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

DQO     

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

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

SS     

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

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

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

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

Fòsfor     

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

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

Taula 2. Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR  

 

4. Objectius de qualitat 

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

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

les aigües residuals urbanes. 

 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

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

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

A continuació s‟exposa el dimensionament bàsic dels elements més significatius que 

conformen la solució de l‟estació depuradora d‟aigües residuals proposada. 

A l‟annex 3 “Estudi d‟alternatives” es proposaven dues alternatives de tractament de 

les aigües residuals per a la EDAR de Cabra del Camp, elegint finalment l‟alternativa 

2, que consisteix en un pretractament i un tractament secundari amb reactor biològic-

decantador concèntric. 

 

2. Dades de partida 

A partir de les dades de població, de les dades obtingudes dels altres projectes i els 

càlculs corresponents, es consideren les següents dades de partida per al càlcul. 

 

Dades generals de la planta 

Tipus d‟aigua Residencial urbana 

Sanejament Unitari 

Població futura 2.000 hab. 

Dotació 163 l/hab./dia 

Cabal diari 326 m3/dia 

Cabal horari  13,58 m³/h 

Cabal instantani 3,76 l/s 

Factor Qmàxim 2,5 

Cabal màxim biològic 33,96 m³/h 

Factor Qmínim 0,5 

Cabal mínim 6,79 m³/h 

Factor Qdilució 5,0 

Cabal de dilució 67,92 m³/h 

Cabal màxim pretractament 67,92 m³/h 

Taula 1. Dades generals 
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Les càrregues contaminants calculades són les següents: 

Càrregues contaminants (Concentracions mitjanes) 

DBO5 619,5 mg/l 201,96 kg/dia 

DQO 1066,5 mg/l 347,68 kg/dia 

MES 365,0 mg/l 118,99 kg/dia 

NT 61,0 mg/l 19,89 kg/dia 

P 12,0 mg/l 3,91 kg/dia 

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

 

Els objectius de qualitat a complir per l‟aigua efluent de planta són els següents: 

Paràmetres 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sensibilitat Alta  

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  

Taula 3.  Qualitat de l‟aigua de sortida. 

 

3. Esquema de funcionament 

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

continuació. 

 

3.1. Línia d’aigua 

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

 Sobreeixidor de captació d‟aigües residuals. 

 Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

 Bombament a pretractament. 
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 Pretractament compacte que s‟allotjarà a un edifici que contindrà també els 

equips de deshidratació de fangs, aeració i desodorització. 

 Tractament biològic, format per un mòdul reactor - decantador concèntric 

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

o Cambra de mescla 

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

 Aeració/Agitació 

 Zona anòxica 

o Decantador secundari. 

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

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

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

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

 Arqueta de sortida de l‟aigua tractada. 

 

3.2. Línia de fangs 

Consta de les següents instal·lacions: 

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

 Espessidor de fangs biològics. 

 Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació. 

 Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug. Condicionament dels 

fangs amb reactius. 

 Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats en contenidor. 

 

3.3. Instal·lacions de desodorització 

Consta de les  següents etapes i equips: 

 Etapa de humidificació: 

 Ventilador centrífug. 

 Torre de humidificació vertical. 
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 Grup motobomba de recirculació del líquid de rentat. 

 Etapa de tractament biològic: 

 Bassa de formigó armat i fàbrica de maons. 

 Biomassa de tipus orgànic. 

 

3.4. Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

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

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

 Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

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

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

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

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

depuradora. 

 

4. Línia d’aigua 

A continuació s‟exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen 

part de la línia d‟aigua de l‟estació depuradora d‟aigües residuals de Cabra del Camp. 

 

4.1. Sobreeixidor d’arribada a la planta depuradora 

L‟aigua residual de la xarxa de sanejament unitària del nucli urbà arriba al sobreeixidor 

d‟aigües pluvials mitjançant un col·lector de PEAD DN 400.  

El sobreeixidor és de formigó armat “in situ” de dimensions interiors 4,00 m x 2,50 m x 

2,60 m. 

El sobreeixidor lateral permet l‟evacuació de les aigües de pluvials al col·lector de 

PEAD DN 400 que connecta amb la sortida de l‟aigua tractada de la planta cap a la 

Rasa de la Fonollosa. 

L‟aigua a tractar en l‟estació depuradora es conduïda pel col·lector de PEAD DN 400 al 

canal de desbast. 
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4.2. Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

Al canal de desbast de sòlids arriba el col·lector de PEAD DN400 i es situa una 

comporta mural a l‟inici del mateix que permet realitzar el by-pass general de la planta 

pel sobreeixidor de pluvials. 

El canal de desbast té unes dimensions interiors de 2.10 m x 0.50 m x 1,20 m. 

Abans d‟incorporar les aigües al pou d‟elevació es situa una reixa de neteja 

automàtica. Aquest equip té una separació entre barrots de 20 mm i el gruix dels 

mateixos és de 8 mm. La inclinació de la reixa és fixa en 75 º i l‟abocament dels sòlids 

es realitza a un contenidor. 

En cas necessari de realitzar les tasques de manteniment o reparació de la reixa es 

preveu un by-pass del canal mitjançant l‟accionament de les comportes murals. Al pou 

de bombament es situa un cistell d‟extracció vertical per a la retenció de sòlids durant 

el funcionament del by-pass. 

 

 

     - Cabal màxim entrada a E.D.A.R. 67,92 m3/h 
      

     - Longitud de sobreeixidor adoptada 4 m 

     - Cota llindar de sobreeixidor 556,78 m 

     - Càrrega sobre sobreeixidor a Qmax. a sobreeixir 0,160 m 

     - Destí del Cabal sobreeixit Rasa de la Fonollosa 

     - Col·lector By-pass 

         - Material PEAD Corrugat 

         - Diàmetre nominal 400 mm 

         - Diàmetre interior 335 mm 

     - Col·lector a pretractament 

         - Material PEAD Corrugat 

         - Diàmetre nominal 400 mm 

         - Diàmetre interior 335 mm 

  - Tipus de comporta aïllament (Canal desbast) 

  - Dimensions 

       . Ample 0,50 m 

       . Alçada taulell 0,40 m 

   -By-pass S'utilizarà el sobreeixidor de pluvials 
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   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h

   -Tipus de reixa Reixa de neteja automàtica

   -Nº de reixes 1 ud

   -Nº de reixes en servei

     - A Cabal mig 1 ud

     - A Cabal punta 1 ud

     - A Cabal màxim 1 ud

   -Llum lliure entre pletines 20,00 mm

   -Ample de pletines 8,00 mm

   -Ample de canal 0,40 m

   -Ample útil unitari 0,29 m

   -Calat

     - a Q mig 0,27 m

     - a Q punta 0,29 m

     - a Q max 0,31 m

   -Velocitat de paso

     - a Q mig 0,05 m/s

     - a Q mig (30% colmat.) 0,07 m/s

     - a Q punta 0,11 m/s

      -a Q punta (30%colmat) 0,16 m/s

     - a Q max 0,21 m/s

      -a Q max (30%colmat) 0,30 m/s

   -Sistema de neteja Automàtic

   -Destí dels residus Contenidor  de fins

   -Capacitat contenidor 800,00 l  

 

4.3. Bombament d’aigua bruta a pretractament 

El pou de bombament té la solera a la cota 454,70 m amb una alçada d‟aigua residual 

per al funcionament dels grups motobombes de 0,65 m. 

El rang del nivell d‟aigua dins del pou és de 0,95 m des del nivell mínim de 455,35 m 

fins al màxim de 456,30 m. 

L‟elevació de l‟aigua bruta es realitza mitjançant (2+1) grups motobombes de cabal de 

disseny 34 m3/h i alçada manomètrica 8 mca. 

La canonada d‟aspiració de cadascun dels grups és de xapa d‟acer de diàmetre 100 

mm. amb la corresponent vàlvula de comporta i de retenció. Aquestes canonades 

s‟uneixen en un col·lector de xapa d‟acer de diàmetre 150 mm, que condueix l‟aigua 

bruta a l‟entrada del tamís de sòlids fins. 
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   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal mínim estimat 6,79 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h

   -Sistema bombes sumergibles

   -Nº de bombes instal·lades 3 ud

   -Nº de bombes en servei 2

     - a Q mig 1 ud

     - a Qmin 1 ud

     - a Q punta 1 ud

     - a Q max 2 ud

   -Nº de bombes en reserva

     - a Q mig 3 ud

     - a Qmin 3 ud

     - a Q punta 2 ud

     - a Q max 1 ud

   -Cabal unitari teòric 33,96 m3/h

   -Cabal unitari adoptat 34,00 m3/h

   -Sistema de regulació del Cabal de bombament mitjançant variador de freqüència

   -Nº de bombes amb variador de freqüència 1 ud

   -Cabal unitari bombes amb variador de freqüència

     - Cabal mínim (35 Hz) 10,20 m3/h

     - Cabal màxim (50 Hz) 34,00 m3/h

     - Rang de regulació de Cabal 30 - 100 %

  -Nº de bombes de Cabal fix 2 ud

   -Cabal unitari bombes Cabal fix 34 m3/h

   -Altura manomètrica 8 m.c.a.

   -Control de l'estació de bombament mitjançant mesurador ultrasònic de nivell  

 

El volum de regulació del pou de bombament és de 8,93 m3, que compleix amb 

l‟alçada de regulació necessària dels grups motobomba. 
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     - Nº de bombes instal·lades 3 ud

     - Nº màxim de bombes funcionant 2 ud

     - Nº d'arrancades màxim per hora 5 ud

     - Cabals de bombament

         . Cabal 1 bomba (mínim) 10,20 m3/h

         . Cabal 1 bomba (màxim) 34,00 m3/h

         . Cabal 2 bombes (mínim) 44,20 m3/h

         . Cabal 2 bombes (màxim) 68,00 m3/h

     - Volums de regulació requerits

         . volum residual 2,321 m3

         . volum de regulació 1ª bomba 1,700 m3

         . volum de regulació 2ª bomba 1,700 m3

     - volum total 5,721 m3

     - Dimensions en planta del pou de bombament

         . Longitud 2,10 m

         . Amplada 1,70 m

     - Altura de regulació

         . Altura residual 0,65 m

         . Altura de regulació (1ª bomba) 0,48 m

         . Altura de regulació (2ª bomba) 0,48 m

     - Altura total de regulació 1,60 m

     - Altura útil total adoptada 2,50 m

     - Volum de regulació adoptat 8,93 m3  

 

4.4. Tamisat de sòlids fins 

El tamisat de sòlids fins es realitza abans de l‟entrada de l‟aigua al pretractament 

compacte mitjançant un tamís rotatiu de cabal 67,92 m3/h i llum de malla de 1,5 mm. 

Els sòlids eliminats són traslladats mitjançant un cargol transportador fins al contenidor 

de 4 m3 situat al costat del tamís. 
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   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h

   -Tipus de tamís  Rotatiu autonetejant

   -Nº de tamissos instal·lats 1 ud

   -Nº de tamissos en servei

     - A Cabal mig 1 ud

     - A Cabal punta 1 ud

     - A Cabal màxim 1 ud

   -Llum lliure 1,50 mm

   -Cabal màxim per unitat 67,92 m3/h

   -Sistema de neteja Automàtic

   -Regulació automatisme Per temporitzador

   -Destí dels residus Contenidor

   -Capacitat contenidor 4,00 m3

   El tamis disposarà de by-pass i aigua de neteja a pressió.  

 

4.5. Pretractament compacte 

S‟instal·la a l‟interior de l‟edifici un tanc de pretractament compacte d‟acer amb 

dimensions exteriors 5,50 m x 1,10 m x 1,72 m. 

En aquest tanc es situen els següents equips: 

-  Tamís de sòlids fins. Descrit a l‟apartat anterior 

- Cargol transportador horitzontal de fons amb un diàmetre del sense fi de 140 

mm. S‟encarrega de traslladar les sorres que decanten al llarg del tanc cap al 

cargol extractor de sorres. 

- Graella de PVC de diàmetre 80 mm amb 8 unitats de difusors de bombolla per 

a l‟aeració del tanc. Permet la distribució, dins del tanc, de l‟aire impulsat per la 

bufant situada a la sala de bufants. La funció principal es el desemulsionat dels 

greixos i escumes de l‟aigua del tanc. 

El grup motobufant d‟èmbols rotatius dóna un cabal de 25/104 m3/h, amb dues 

velocitats de funcionament, i pressió d‟impulsió 1,5 bar. La canonada de 

transport de l‟aire al tanc és de xapa d‟acer de diàmetre 50 mm. 

- Cargol extractor de sorres amb un diàmetre del sense fi de 140 mm. Eleva les 

sorres des del fons del tanc fins al classificador de sorres. 

- Mecanisme de rascat dels greixos i escumes. Està fabricat en acer amb 

coberta de PRFV, i té un ample de 0,50 m i longitud 2,43 m. S‟encarrega de 
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rascar el greixos que es troben a la superfície de l‟aigua per al seu trasllat al 

concentrador de greixos. 

 

Al costat del tanc es situen els equips exposats anteriorment: 

- Classificador de sorres del tipus cargol sense fi, amb una capacitat hidràulica 

màxima de 15 m3/h i d‟extracció de sorres 0,5 m3/h. Es disposa d‟un cargol 

transportador amb zona de premsat final de capacitat 1,5 m3/h. 

- Concentrador de greixos, de cabal nominal 10 m3/h i velocitat ascensional 2 

mm/s. L‟ample és de 1,00 m amb una longitud de 2,43 m i alçada de 2,19 m. El 

sistema d‟arrossegament és del tipus corones i rasquetes. 

Per a l‟emmagatzematge del greixos i flotants s‟utilitza un contenidor de 800 l., mentre 

que les sorres són dipositades en un contenidor de 4 m3 

 

4.6. Mesura de cabal d’aigua bruta 

L‟aigua pretractada es conduïda fins a l‟arqueta de repartiment i by-pass biològic 

mitjançant una canonada de X.A./PEAD 150/160. 

Abans de l‟entrada a aquesta arqueta, l‟aigua bruta es mesurada mitjançant un 

cabalímetre electromagnètic de DN100. 

    - Cabals a mesurar

         . Q mig 13,58 m3/h

         . Q màxim 67,92 m3/h

    - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada

     - Nª de linies de mesura 1 ud

    - Diàmetre del mesurador 100 mm

    - Rang de velocitats

        . Velocitat de pas a Cabal mig 0,48 m/s

        . Velocitat de pas a Cabal màxim 2,40 m/s  

 

4.7. Arqueta de repartiment i by-pass biològic 

A l‟interior de l‟arqueta existeix un sobreeixidor que permet controlar el cabal d‟aigua 

cap el reactor biològic. El cabal màxim a tractament biològic és de 33,96 m3/h 

L‟arqueta esta dividida en dos compartiments, essent el segon compartiment on aboca 

el cabal d‟aigua que sobrepassa el cabal màxim de biològic. 
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El sobreeixidor té una longitud de 0,60 m. i una amplada de 0,20 m, amb el llavi de 

vessament situat a la cota 457,90 m. 

Per una altra banda, a l‟arqueta es pot realitzar el by-pass del tractament biològic 

accionant la comporta mural que divideix les dues cambres. 

Les dimensions interiors de l‟arqueta són d‟1,10 m x 1,40 m x 2,90 m 

     - Cabal màxim a pretractament 67,92 m3/h

     - Cabal màxim a tratament biològic 33,96 m3/h

     - Cabal màxim a sobreeixir 33,96 m3/h

     - Cabal màxim by-pass 67,92 m3/h

     - Sistema de by-pass i regulació sobreeixidor i comporta mural de by-pass

     - Destí By-pass general  

 

4.8. Mesura de cabal d’aigua a tractament biològic 

Abans de l‟entrada de l‟aigua al reactor biològic es situa una arqueta amb un 

mesurador electromagnètic de cabal DN65. 

    - Cabals a mesurar

         . Q mig 13,58 m3/h

         . Q punta 33,96 m3/h

    - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada

     - Nª de linies de mesura 1 ud

    - Diàmetre del mesurador 65 mm

    - Rang de velocitats

        . Velocitat de pas a Cabal mig 1,14 m/s

        . Velocitat de pas a Cabal màxim 2,84 m/s  

 

4.9. Tractament biològic 

El mòdul de tractament biològic es del tipus reactor – decantador concèntric, i està 

executat en formigó armat “in situ”. El mòdul és circular amb un diàmetre exterior de 

16,50 m. 

Adossades al mòdul de tractament estan la cambra de mescla, l‟arqueta de fangs, 

l‟arqueta de sortida del biològic, l‟arqueta de bombament dels flotants del decantador, 

l‟arqueta de sortida de l‟aigua tractada i l‟arqueta elèctrica. 
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A continuació es presenten totes i cadascunes de les instal·lacions i processos que 

formen part del tractament biològic 

 

4.9.1 Cambra de mescla 

En aquesta cambra adossada al reactor es produeix la homogeneïtzació de l‟aigua 

d‟entrada al reactor biològic mitjançant la utilització d‟un agitador lent. 

De la cambra de mescla l‟aigua passa al reactor a treves d‟un orifici rectangular de 

dimensions 0,50 m x 0,50 m, amb un comporta mural de seccionament. A la sortida 

cap al reactor existeix un deflector que realitza les tasques de distribució i 

tranquil·litzador de les aigües. 

Al fons de la cambra està un orifici de 0,30 m x 0,30 m, seccionat amb una comporta 

mural, que comunica el reactor amb la cambra 

El by-pass del reactor biològic cap el decantador es realitza tancant l‟orifici de pas cap 

al reactor amb la comporta mural, i conduint l‟aigua per una canonada de X.A. de 

diàmetre 100 que comunica la cambra amb l‟arqueta de sortida del reactor. 

     - Nº de cambres 1 1 ud

     . Temps de retenció a Qmig. 1,50 1,50 h

     . Volum necessari 20,38 20,38 m3

     - Dimensions

        . Amplada 2,50 2,50 m

         . Longitud 2,50 2,50 m

         . Profunditat 4,70 4,70 m

     - Volum adoptat 29,38 29,38 m3

      Anirà provista d'agitador lent 2,20 2,20 kw  

 

4.9.2 Reactor biològic 

L‟aeració a l‟interior del reactor es porta a terme amb la instal·lacions de graelles de 

difusors de membrana. Es col·loquen tres (3) graelles amb 63 difusors en cadascuna 

d‟elles. A més a més, existeix un sistema d‟elevació de cada graella que permet 

realitzar les tasques de manteniment i/o reparació sense afectar a les altres, i així es 

dóna continuïtat a l‟aeració del reactor. 

El reactor té un diàmetre exterior de 16,50 m., interior de 8,80 m i una alçada total de 

4,5 m. El volum del reactor per a una alçada útil de 4,0 metres (nivell de la làmina de 

aigua) és de 612 m3, essent el volum de la zona anòxica d‟un 25 % aproximadament 

del volum del reactor. 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 9. Càlculs del procés 15 

  -Sistema de tractament Fangs activats en aeració prolongada

  -Temperatura 20 12 ºC

  - Cabal mig 13,58 13,58 m3/h

  -Cabal punta 33,96 33,96 m3/h

  -Concentracio mitjana DBO5 entrada 619,50 619,50 mg/l

  -Concentracio màxima DBO5 entrada 805,35 805,35 mg/l

  - Pes DBO5 d'entrada 201,96 201,96 kg/d

  - Concentració DBO5 sortida 25,00 25,00 mg/l

   -Pes DBO5 sortida 8,15 8,15 kg/d

   -Rendiment DBO5 95,96 95,96 %

   -Concentració mitjana SS entrada 365,00 365,00 mg/l

   -Concentració SS sortida 35,00 35,00 mg/l

   -Rendiment SS 90,41 90,41 %

   -Concentració mitjana N-NTK entrada 61,00 61,00 mg/l

   -Concentració màxima N-NTK entrada 91,50 91,50 mg/l

   -Concentració  N-NTK sortida 15,00 15,00 mg/l

   -Rendiment N-NTK 75,41 75,41 %

   -Concentració mitjana P-PT entrada 12,00 12,00 mg/l

   -Concentració màxima P-PT entrada 18,00 18,00 mg/l

   -Concentració  P-PT sortida 2,00 2,00 mg/l

   -Rendiment P-PT 83,33 83,33 %

   -Càrrega masica (kgDBO5/kg MLSS) 0,090 0,090 kg/kg

   -Pes de fangs activats 2243,97 2243,97 kgMLSS

   -Concentració sòlids (MLSS) 3,75 3,75 kg/m3

   -Volum reactor necessari 598,39 598,39 m3  

     - Tipus de basses Reactor-Decantador concéntric

     - Temperatura 20 12 ºC

     - Nº de basses 1 1 ud

     - Profunditat útil 4,0 4,0 m

     - Dimensions 

         -Diametre interior 8,80 8,80 m

         -Diametre exterior 16,50 16,50 m

     - Volum total adoptat (anòxica+aeració) 612,02 612,02 m3

Relació zona anòxica/volum total 25,00 25,00 %

    - Volum zona anòxica 153,00 153,00 m3

     - Volum zona airejada 459,01 459,01 m3

     - Càrrega volumètrica

         . DBO5 d'entrada 0,33 0,33 kg/m3

         . DBO5 a eliminar 0,33 0,32 kg/m3

     - Temps de retenció

         . a Q mig 45,06 45,06 h

         . a Q max 18,02 18,02 h  
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Per una altra banda, existeix un agitador – accelerador de corrent que té com a finalitat 

facilitar el moviment de l‟aigua dins del reactor amb un cabal d‟agitació de 1,40 m3/s i 

una velocitat mitjana de l‟aigua de 0,31 m/s. El seu emplaçament és a la zona de la 

passarel·la de tramex d‟accés al decantador. 

     - Temperatura 20 12 ºC

     - Tipus d'agitadors Sumergibles de hélice

     - Secció dels canals de la bassa

         . Amplada de canal 3,85 3,85 m

         . Profunditat útil 4,00 4,00 m

     - Velocitat de circulació 0,300 0,300 m/s

     - Potència adoptada 1,47 1,47 W/m3

     - Potència de barreja requerida 0,90 0,90 KW

     - Nº de agitadors

         - per bassa 1 1 ud

         - Total 1 1 ud

     - Potència unitaria mínima 0,90 0,90 KW

     - Potència unitaria adoptada 0,90 0,90 KW

     - Potència unitaria adoptada en xarxa 1,4 1,4 KW  

 

4.9.2.1 Procés de nitrificació - desnitrificació 

Al llarg del recorregut de l‟aigua pel reactor biològic, zona d‟aeració i anòxica, es 

produeix el procés de nitrificació i desnitrificació per a la reducció de nitrogen. 
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   -Cabal mig 13,58 13,58 m3/h

   -Temperatura de l'aigua 20,00 12,00 ºC

   -Altura topogràfica 153,00 153,00 msnm

   -S.S. entrada a biològic

     - Concentració 365,00 365,00 mg/l

     - Pes diari 118,99 118,99 kg/d

   -DBO5 entrada a biològic

     - Concentració 619,50 619,50 mg/l

     - Pes diari 201,96 201,96 kg/d

  - Volum del reactor

     - Total 612,02 612,02 m3

     - Zona anòxica 153,00 153,00 m3

  -Volum per a desnitrificació 25,00 25,00 %

  -Concentració MLSS en reactor 3,75 3,75 kg/m3

  -Pes de fangs activats 2295,06 2295,06 kg/d

  -Càrrega màsica adoptada 0,088 0,088 kg/kg

FANGS EN EXCES HUISKEN

Fe (kg/día) = (1,2 * Cm^0,23 + 0,5 * (B - 0,6))* DBO5ent * R/100

Éssent:

B = S.S./DBO5

R = Rendiment depuració (%)

CEDEX

  - Kg fangs produïts en excés per kg DBO5 eliminada 0,670 0,681 kg/kg

  - Pes de fangs en excés (Fe) 133,36 135,27 kg/d

ATV

  - Factor FT = 1,072^(T-15) 1,42 0,81

  - Edat del fang (Huisken) 16,49 16,50

  - Kg fangs produïts en excés per kg DBO5 eliminada 0,602 0,674 kg/kg

  - Pes de fangs en excés (Fe) 119,72 133,96 kg/d  
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  - Temperatura 20 12 ºC

  - Concentració mitjana fangs en excés 7,50 7,50 kg/m3

  - Edat del fang total 17,21 16,97 día

  - Edat del fang aeròbia 12,91 12,73 día

  - Factor de seguretat 1,80 1,80

  - Edat del fang necessària per a nitrificació-desnitrificació 5,00 10,95 día

  - Edat del fang total inclòs fangs químics 14,52 14,36 dia

a) Temperatura de nitrificació

EQUACIO QUE DEFINEIX EL PROCES DE NITRIFICACIO :   (1 - fx) = S * (bnT + 1 / E) / unmT

On:

fx = fracció MLSS existents a la zona anòxica

S = factor de seguretat (varia entre 1 i 1,50)

bnT = coef. decreixement bactèries nitrificants per a respiració endògena = 0,04 * 1,029^(T - 20)

unmT = coef. creixement bactèries nitrificants = u(20) * 1,123^(T - 20)

u(20) = 0,5 en condic. normals i 0,4 en condic. més desfavorables

     - u (20) 0,400 0,400

     - Coef. de decreixement de les bactèries nitrificants (bnT) 0,0322 0,0322 l/día

     - Coef. de creixement de les bactèries nitrificants (unmT) 0,1656 0,1666 l/día

     - Fracció de MLSS existents a la zona anòxica (fx) 0,250 0,250

     - Factor de seguretat (S) 1,250 1,250

     - Temperatura a partir de la qual es produirà nitrificació 12,40 12,45 ºC

b) Desnitrificació màxima

CONCENTRACCIÓ N COM A NITRAT QUE PODRIA DESNITRIFICAR-SE A LA ZONA ANÒXICA

Dc (mg/l) = Sbi * (fbs * (1 - (P * Y)) / 2,86 + (Y * E * K2 * fx) / (1 + bhT * E))

On:

Sbi = Concentració DQO biodegradable a l'efluent 

fbs = relación DQO rapid. biodegradable i DQO biodegr. (0,33 aigua decant. i 0,24 aigua no decant.)

P = relació DQO / VSS = aprox. 1,50 mg DQO / mg VSS

Y = coef. creixement bactèries heteròtrofes = aprox. 0,45 mg VSS / mg DQO

K2 = coef. De desnitrificació = 0,1 * 1,08^(T - 20) mg N-NO3H / mg VASS / día

bhT = coef. decreixement bactèries heteròtrofes = 0,24 * 1,029^(T - 20) l/día

     - Concentració de DQO biodegradable a l'efluent (Sbi) 853 853 mg/l

     - Relació entre DQO rapid. biodegr. i DQO biodegr. (fbs) 0,240 0,240

     - Relació DQO/VSS (P) 1,500 1,500 mg/mg

     - Coef. creixement bactèries heteròtrofes (VSS/DQO) (Y) 0,450 0,450 mg/mg

     - Coeficient de desnitrificació (N-NO3H/VASS/día) (K2) 0,100 0,054 mg/mg/día

     - Coefic. de decreixement de bactèries heteròtrofes (bhT) 0,240 0,191 l/día

     - Max. concentr. N com a nitrat que podria desnitrific. (Dc) 55,47 44,02 mg/l
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CAPACITAT DE DESNITRIFICACIO

     - Temperatura 20 12 ºC

     - Volàtils en zona anòxica (70% MLSS) 401,63 401,63 kg VASS

     - Capacitat desnitrificació (mg N-NO3H/mg VASS/día) (0,04-0,08)

         . Respecte a màxima concentració posible desnitrificar 0,045 0,036 mg/mg/d

         . Respecte a concentració real a desnitrificar 0,023 0,023 mg/mg/d

Concentració NITROGEN AMONIACAL QUE NO ES NITRIFICA

Na (mg/l) = (KnT * (bnT + 1/E)) / (unmT * (1 - fx) - (bnT + 1/E))

On:

KnT = coef. de saturació per a nitrificació = 1,123^(T - 20) mgN-NH3/l

     - Coeficient de saturació per a nitrificació (KnT) 1,000 0,395 mgN-NH3/l

     - Nitrogen amoniacal (Na) 0,486 1,289 mg/l

c) Nitrogen en aigua residual

     -N-NTK entrada planta 61,00 61 mg/l

     - N-NO3 en entrada planta 0,00 0 mg/l

     - Nitrogen elim. en decantac. (N orgànic insoluble = 10%) 0,00 0 mg/l

     - N orgànic soluble no biodegradable (2%) 1,22 1,22 mg/l

     - N orgànic soluble biodegradable, no amonificable (2%) 1,22 1,22 mg/l

      -N en S.S (6% ss de sortida) 2,10 2,10 mg/l

     -N- NTK al tractament biològic 61,00 61,00 mg/l

     - N-NO3 al tractament biològic 0,00 0,00 mg/l

     - Nitrogen en fangs en excés (aprox. 7% MV) 20,05 20,33 mg/l

     - NTK nitrificat

         . Concentració 35,93 34,84 mg/l

         . s/NTK entrada biològic 58,90 57,11 %

     - N-NO3 desnitrificat

         . Cabal de recirculació 56,10 56,10 m3/h

         . Concentració 28,92 28,05 mg/l

         . s/NTK nitrificat 80,51 80,51 %

     - Nitrogen a l'efluent

         . Orgànic 2,44 2,44 mg/l

         . Amoniacal (N-NH4) 0,49 1,29 mg/l

     - N en S.S 2,10 2,10 mg/l

         . Total Kjeldahl (NTK) 5,03 5,83 mg/l

         . Nitrificat (N-NO3) 7,00 6,79 mg/l

         . Total (NT) 12,03 12,62 mg/l

     - Rendim. depuració biològica

         . En NTK 91,76 90,44 %

         . En NT 80,28 79,31 %

     - Rendim. totals de la E.D.A.R.

         . En NTK 91,76 90,444 %

         . En NT 80,28 79,311 %  
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4.9.2.2 Necessitats d’oxigen al reactor biològic 

Com ja s‟ha exposat anteriorment el sistema d‟aeració al reactor és mitjançant graelles 

de difusors de membrana. 

En total existeixen 189 difusors repartits en tres (3) graelles d‟acer inoxidable amb un 

cabal màxim teòric per difusor de 4,23 m3/h. 

 - Temperatura 20 12 ºC

a) Per a síntesi cel·lular 

     - Coeficient respiració M.O. 0,654 0,654

     - Quantitat de O2 a aportar

         . Diària 130,07 129,94 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 5,42 5,41 kg O2/h

     - Factor de punta per DBO5 1,90 1,90

     - Necessitats punta de O2 10,30 10,29 kg O2/h

b) Per a respiració endògena

     - Coeficient respiració endògena 0,0608 0,0608

       - Quantitat de O2 a aportar

         . Diaria 139,54 139,54 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 horas 5,81 5,81 kg O2/h

c) Per a nitrificació

     - N.T.K. entrada a biològic

         . Concentració 61,00 61,00 mg/l

         . Pes diari 19,89 19,89 kg/d

     - nitrogen en fangs excés 20,05 20,33 mg/l

     - Rendim. NTK en biològic 91,76 90,44 %

     - NTK a l'efluent

         . Concentració 5,03 5,83 mg/l

         . Pes diari 1,64 1,90 kg/d

     - NTK nitrificat

         . Concentració 35,93 34,84 mg/l

         . Pes diari 11,71 11,36 kg/d

     - O2 per a nitr. (kg O2/kg NH4e) 4,60 4,60 kg/kg

     - Quantitat de O2 a aportar

         . Diària 53,88 52,25 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 2,24 2,18 kg O2/h

     - Factor de punta per a nitrif. 1,50 1,50

     - Necessitats punta 3,37 3,27 kg O2/h  
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 - Temperatura 20 12 ºC

d) Aportament per desnitrificació

     - N-NO3 desnitrificat

         . Concentració 28,92 28,05 mg/l

         . Pes diari 9,43 9,14 kg/d

     - O2 produït (kg O2/kg NO3) 2,80 2,80 kg/kg

     - Quantitat de O2 aportat

         . Diària 26,40 25,60 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 1,10 1,07 kg O2/h

     - Factor de punta per desnitrif. 1,00 1,00

     - Aportació punta 1,10 1,07 kg O2/h

TOTAL NECESSITATS D'OXIGEN

     - Quantitat mitjana a aportar 12,38 12,34 kg O2/h

     - Quantitat màxima a aportar 18,38 18,30 kg O2/h

     - Ratio kg O2/kg DBO5e

         . Condicions mitjanes 1,49 1,49 kg/kg

         . Condicions màximes 2,22 2,21 kg/kg  

 

4.9.2.3 Producció d’aire 

En l‟edifici d‟explotació i pretractament existeix una estància on es situen els equips de 

producció d‟aire per al pretractament (desemulsionat de greixos) i tractament biològic. 

S‟utilitzen 2+1 bufants per a complir amb les necessitats d‟aeració del reactor biològic 

de cabal unitari 420 m3/h i pressió d‟impulsió 1,5 bars. 

La canonada principal d‟impulsió dels equips de producció d‟aire cap al reactor és de 

X.A./PEAD de diàmetre 100/ 110. 

Al reactor es situa una canonada de xapa d‟acer perimetral de diàmetre 80 per a la 

distribució de l‟aire cap les graelles. En aquesta canonada es col·loquen 4 vàlvules de 

comporta que permeten la sectorització de cadascuna de les graelles per manteniment 

o reparació. 
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  - Temperatura 20 12 ºC

a) Necessitats d'aire

     - Sistema d'aeració Difusors

     - Conc. O2 dissolt al reactor 2 2 g/m3

     - Coeficient alfa 0,65 0,65

     - Coeficient beta 0,95 0,95

     - Concent. saturació oxigen a T ºC  9,090 10,780 g/m3

     - Concent. saturació oxigen a temperatura licor mescla 8,636 10,241 g/m3

     - Concentració de saturació O2 en aigua pura a 10ºC. 11,290 11,290 mg/l

     - Coef. De difusió a 10ºC. i TºC. 0,8299 0,9634 m2/seg.

     - Pressió atmosfèrica al nivell del mar Coef. saturació útil 760 760 mmHg

     -Factor de correcció segons altitud (100m) 0,988 0,988

     -Presión atmosferica a 100m  750,88 750,88 mmHg

     - Coeficient de transferència 0,455 0,487

     - Capacitat d'oxigenació requerida

         - Mitjana 27,22 25,36 kO2/h

          -Màxima 40,41 37,61 kO2/h

     -Relació kO2/m3aire 0,28 0,28 kO2/m3

     -Rendiment difusors (5%*(H-0,20) 19 19 %

     -Cabal d'aire requerit

            -mig 511,60 476,64 Sm3/h

            -màxim 759,59 706,93 Sm3/h

b) Producció d'aire

     - Tipus de màquina Soplantes

     - Nº de bufants en servei 2 2 ud

     - Nº de bufants en reserva 1 1 ud

     - Cabal unitari teòric

         . En condicions standard 380 353 Sm3/h

         . En condicions normals 354 329 Nm3/h

     - Cabal unitari adoptat

         . En condicions standard 400 Sm3/h

         . En condicions normals 372 Nm3/h

     - Aportació d'aire Automàtica en funció del O2 dissolt

     - Regulació Per variador de freqüència

     - Nº de bufants amb variador de freqüència 1 1 ud  
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 c) Distribució d'aire

     - Zona anòxica

         . Graelles

             .. Quantitat per bassa 0 ud

             .. Quantitat total 0 ud

         . Difusors

             .. Tipus Membrana

             .. Quantitat per bassa 0 ud

             .. Quantitat total 0 ud

     - Zona airejada

         . Aportació màxima d'aire 800 Sm3/h

         . Graelles

             .. Quantitat per bassa 3 ud

             .. Quantitat total 3 ud

    - Difusors

             .. Tipus Membrana

    - Nº de difusors per graella 63 ud

    - Nº de difusors per bassa 189 ud

    - Qmax aire per difusor 4,23 Sm3/h  

 

4.9.2.4 Dosificació de clorur fèrric 

Com a complement de l‟eliminació de fòsfor per via biològica (fangs en excés) es 

necessari utilitzar additius químics (via química) per a reduir la quantitat de fòsfor a 

l‟efluent, i d‟aquesta manera complir amb els requeriments de qualitat de les aigües. 

S‟utilitza el clorur fèrric com a reactiu químic i als càlculs es considerà com a valor del 

fòsfor a l‟entrada de la planta un increment del 15% respecte al valor de partida 

adoptat, es a dir, en lloc de 12 mg/l de P es pren 13,8 mg/l de P a eliminar per via 

biològica i química. 

El dipòsit de clorur fèrric està situat fora i a un costat de l‟edifici de pretractament i 

explotació. S‟han implementat les mesures de seguretat requerides a la legislació 

vigent per a evitar possibles contaminacions per trencament accidental del dipòsit, com 

és la ubicació del mateix dins d‟un recinte tancat.  

Tanmateix, es compta a l‟interior de l‟edifici amb un grup motobomba per a l‟ompliment 

del dipòsit i 1+1 bombes dosificadores de clorur fèrric. 

Amb una canonada de PVC DN25 es condueix el clorur fèrric des de la bomba 

dosificadora fins a la cambra de mescla , que es troba prèvia al reactor biològic. 
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   Temperatura 20 12 ºC

   Concentració de "P" entrada planta 12 12 mg/l

   Pes de "P" entrada planta 3,91 3,91 kg/d

   Pes de fangs en excés 133,36 135,27 kg/d

   Contingut volàtils en fangs en excés (aprox. 70%) 93,36 94,69 kg/d

  Pes de"P"en fangs excés (aprox.1 %MV ) 0,93 0,95 kg/d

   Eliminació de "P" per vía biològica 2,86 2,90 mg/l

   Concentració de "P" en sortida biològic 9,14 9,10 mg/l

   Pes de "P" en sortida biològic 2,98 2,97 kg/d

   Concentració de "P" a l'efluente 2,00 2,00 mg/l

   Concentració de "P" a eliminar 7,14 7,10 mg/l

   Pes de "P" a eliminar 2,33 2,31 kg/d

   Sistema d'eliminació Vía química a la sortida del reactor biològic

   Reactiu a utilitzar Clorur fèrric

L'eliminació de fòsfor per vía química es projecta com a complement a la reducció per vía biològica.

Les instal·lacions de clorur fèrric i l'aportació de fangs s'estableix, no només per a l'eliminació del

fòsfor vía química deduït, sinó per a un possible increment del fòsfor a l'entrada a planta d'un 15% sobre

els valors indicats a les dades de partida.

 - Concentració de "P" a eliminar vía química 8,94 8,90 mg/l

 - Pes de "P" a eliminar 2,91 2,90 kg/d

        La dosificació de clorur fèrric es realizarà en el reactor biològic.

 Dosificació de cloruro fèrric

     - Forma de subministrament Líquid

     - Riquesa 40 % FeCl3

     - Massa específica 1,417 kg/dm3  
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    Temperatura 20 12 ºC

   a) Consums

     - % de fòsfor soluble a eliminar 97,81 97,80 %

     - Dosificació mitjana 2,00 2,00 moles Fe/mol P

10,47 10,47 g FeCl3/g P

     - Dosificació punta 3,00 3,00 moles Fe/mol P

15,71 15,71 g FeCl3/g P

     - Consum horari de clorur fèrric comercial

         . Mig 2,24 2,23 l/h

         . Punta 3,36 3,35 l/h

   b) Emmagatzematge

     - Forma d'emmagatzematge Dipòsit de P.R.F.V.

     - Autonomía d'emmagatzematge a dosi mitjana 20 20 d

     - Nº de dipòsits 1 1 ud

     - Capacitat unitaria requerida 1,08 1,07 m3

     - Capacitat de dipòsit adoptada 1,50 1,50 m3

   c) Dosificació

     - Sistema de dosificació Bomba dosificadora

     - Nº de bombes en servei 1 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 1 ud

     - Cabal unitari requerit 3,36 3,35 l/h

     - Cabal máx. bomba dosif. 5,0 5,0 l/h

     - Aplicació Reactor biològic

Fangs precipitats per eliminació de fòsfor

     - Concentració de "P" eliminat 8,94 8,90 mg/l

     - Mols de "P" eliminats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Mols de PO4Fe formats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Pes de PO4Fe format 44,81 44,61 mg/l

     - Mols de Fe(OH)3 formats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Pes de Fe(OH)3 formats 30,83 30,69 mg/l

     - Pes del precipitat 75,64 75,30 mg/l

     - Pes diari de fangs 24,66 24,55 kg/d  

 

4.9.3 Decantador secundari 

El decantador secundari té un diàmetre de 8,20 m i alçada cilíndrica útil 3,50 m, amb 

un volum d‟aproximadament 191 m3. El decantador és concèntric amb el reactor 

biològic formant el mòdul de tractament. 
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L‟aigua del reactor aboca a una arqueta adossada al mòdul, i posteriorment es 

conduïda mitjançant una canonada de PEAD de diàmetre 200 mm. cap a la campana 

deflectora central del decantador. 

El pont mòbil està constituït per una passarel·la radial de tramex, un eix central, carro i 

unes rasquetes de fons i flotants revestides de neoprè en les zones de fregament. 

L‟aigua clarificada de la superfície del decantador es recollida en un canal perimetral, 

previ pas pel deflector i vessadors triangulars, i conduïda per una canonada de x.a. / 

PEAD de diàmetre 150 /160 mm. cap a l‟arqueta de presentació. S‟ha previst una 

arqueta adossada al mòdul de tractament biològic per a ubicar en un futur un 

cabalímetre de mesura de l‟aigua de sortida del decantador, quan es dupliqui la línea 

de tractament biològic. 
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   Cabal mig 13,58 m3/h

   Cabal punta 33,96 m3/h

Decantador 

     - Sistema De gravetat

     - Tipus Extració central

     - Forma Circular

     - Nº de decantadors 1 ud

     - Dimensions

         . Diàmetre 8,20 m

         . Altura cilíndrica útil 3,50 m

         . Pendent solera 1V:12H

         . Altura cònica 0,275 m

     - Superfície

          .Unitari 52,81 m2

          .Total 52,81 m2

      -Volum

          .Unitari 190,81 m3

          .Total 190,81 m3

     - Càrrega superficial

         . a Q mig 0,26 m3/m2/h

         . a Q max 0,64 m3/m2/h

     - Càrrega de sòlids

         . a Q mig 0,96 kg/m2/h

         . a Q max 2,41 kg/m2/h

     - Temps de retenció

         . a Q mig 14,05 h

         . a Q max 5,62 h

Recollida d'aigua decantada

     - Sistema Canal perimetral 

     - Sobreeixidor Senzill

    .- Longitud de sobreeixidor

         .Unitari 23,25 m

         .Total 23,25 m

     - Càrrega sobre sobreeixidor

         . a Q mig 0,58 m3/h/m

         . a Q punta 1,46 m3/h/m  
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                         JUSTIFICACIO PROFUNDITAT MITJANA DECANTADOR

     - Càrrega superficial hidraúlica màxima 0,64 m3/m2/h

     - MLSS en reactor 3,75 kg/m3

     - Concentració recirculació 7,50 kg/m3

     - Índex volumètric de fang 130 ml/g

     - Relació recirculació 1,00

     - Volum comparatiu fang 487,50 ml/l

     - Càrrega superficial de fangs 313,48 l/m2/h

     - Sistema retirada fang Rasquetas

     - Coeficient extracció 0,700

     - Concentr. fang fons decantador 10,71 kg/m3

     - Temps d'espessiment 2,70 h

     - Valor empíric concentració 1310,66 l/m3

     - Altura de capes

         . Zona de espessiment 1,29 m

         . Zona de emmagatzematge 0,56 m

         . Zona de separació 1,25 m

         . Zona de clarificació 0,50 m

     - Altura mínima a 2/3 del radi (segons càlcul) 3,60 m

     - Altura a 2/3 del radi adoptada al decantador secundari 3,61  

Existeix una tremuja de recollida dels flotants del decantador i posteriorment són 

conduits mitjançant una canonada de xapa d‟acer de diàmetre 80 cap a l‟arqueta de 

greixos i escumes. Els flotants són impulsats cap al concentrador de greixos del 

pretractament mitjançant un grup motobomba de cabal 3m3/h. 

L‟arqueta és de formigó armat “in situ” amb unes dimensions d‟1.50 x 1.50 x 2.65 m 

En l‟arqueta es situa un agitador que té com a funció remoure els greixos per a evitar 

que es espesseixen massa. 

Retirada de sobrenedants

     - Sistema d'arrossegament escombrador superficial

     - Recollida flotants-aigua Caixa i tuberia a concentrador.

     - Evacuació del decantador Per gravetat

     - Destí dels flotants extrets Concentrador de greixos

     - Purga de flotantes-agua. vàlvula automàtica.

     - Cabal màxim d'extracció. 3 m3/h

    - Extracció flotants Bomba submergible

         . Número de bombes 1 ud.

         . Cabal unitari 3 m
3
/h

         . Altura manomètrica 6 m.c.a.

L'arqueta de bombament anirà provista d'agitador.  



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 9. Càlculs del procés 29 

4.9.4 Arqueta conjunta de fangs, recirculació dels fangs 

Del fons del decantador secundari surt una canonada de PEAD de diàmetre 160 mm 

que condueix els fangs (recirculació externa) cap a l‟arqueta conjunta adossada al 

mòdul. Tanmateix, una canonada de xapa d‟acer de diàmetre 150 mm. comunica el 

reactor biològic amb l‟arqueta anterior (recirculació interna). 

Les dimensions de l‟arqueta són de 7,50 x 2,00 x 6,50 m, de formigó armat “in situ”. 

Mitjançant 1+1 grups motobomba submergibles i canonada de x.a./PEAD de diàmetre 

80/90 els fangs són impulsats a la cambra de mescla d‟entrada al reactor biològic. 

El grup motobomba té com a punt de funcionament, un cabal de 21 m3/h i una alçada 

manomètrica de 3,5 m.c.a. 

S‟instal·la un cabalímetre DN 80, a la canonada d‟impulsió, per a mesurar els fangs 

recirculats. 

Per a regular el cabal de recirculació dels fangs s‟utilitza un variador de freqüència en 

un dels grups motobomba. 

 

   Cabal mig 13,58 m3/h

   Concentració mitjana en basses 3,75 kg/m3

   Concentració purga clarificador 7,50 kg/m3

   Índex de Mohlman 133,33 ml/g

   Cabal de recirculació teòric 13,58 m3/h

   Cabal de recirculació adoptat 21,00 m3/h

   Proporció sobre Cabal mig 154,60 %

   Sistema d'elevació bombes submergibles

   Nº de bombes en servei 1 ud

  Nº de bombes en reserva 1 ud

  -Cabal unitari 21,00 m3/h

  -Altura manomètrica 3,50 m.c.a

  - Cabal total a mesurar 21,00 m3/h

  - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada

  - Nª de línies de mesura 1 ud

  - Cabal a mesurar per línia 21,00 m3/h

  - Diàmetre del mesurador 80 mm

  - Velocitat de paso 1,16 m/s  

 

4.9.5 Arqueta de sortida d’aigua tractada 

L‟aigua clarificada del decantador es conduïda mitjançant una canonada soterrada de 

PEAD de diàmetre 160 mm. fins a l‟arqueta de sortida d‟aigua tractada en la planta. 
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L‟arqueta té dos compartiments, un sec i l‟altre humit. Al primer es situa el mesurador 

electromagnètic de cabal d‟aigua tractada de diàmetre DN100, i al segon s‟observa la 

presentació de l‟aigua tractada cap a la canonada de sortida de la planta . 

Les dimensions del primer compartiment són de 2,00 x 2,00 x 2,60 m, i del segon de 

3,00 x 2,00 x 3,00 m, de formigó armat “in situ”. 

El grup de pressió d‟aigua industrial es situa a la superfície i proper a l‟arqueta de 

sortida. És dimensiona per a un cabal de 10 m3/h i alçada manomètrica 70 m.c.a,. 

Consta dels següents elements: 

- 2 bombes de cabal 5 m3/h i alçada 70 m.c.a. La canonada d‟aspiració és de 

xapa d‟acer de diàmetre 50 mm, i l‟aigua s‟aspira del segon compartiment de 

l‟arqueta de sortida. 

- Filtre d‟anelles de 2” de 130 . 

- Dipòsit de membrana de 300 l. 

Superfície aproximada de la parcel·la de l'E.D.A.R. : 4200 m²

Percentatge de zona ocupada per plantacions : 10 %

Superfície utilitzada per a plantacions : 420 m²

Cabal d'aigua necessària per m² : 50 l/m² d

a) Cabal necessari d'aigua tractada per a reg : 21,00 m³/d

Temps diari previst de funcionament : 12 h/d

Cabal horari d'aigua tractada : 1,75 m³/h

b) Cabal d'aigua tractada per a us en serveis auxiliars : 15 m³/d

Temps diari previst de funcionament : 7 h/d

Cabal horari d'aigua tractada : - 2,14 m³/h

c) Cabal necessari aigua serveis auxiliars : 31 m³/d

Temps diari previst de funcionament : 5 h/d

Cabal horari corresponent : 6,2 m³/h

d) Cabal horari necessari aigua a centrífuga (1 ud): 1 m³/h

Total Cabal horari necessitats d'aigua: 4,89 m³/h

Grup de pressió aigua de serveis auxiliars i reg

Número de grups de pressió 1 ud

Cabal adoptat 10 m³/h

Número de bombes en funcionament 2 ud

Cabal unitari adoptat : 5 m³/h

Pressió màxima de treball : 7 Kg/cm²  

 

5. Línia de fangs 

A continuació s‟exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen 

part de la línia de fangs de l‟estació depuradora d‟aigües residuals de Cabra del Camp. 
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5.1. Arqueta conjunta de fangs, fangs en excés del tractament biològic 

Respecte a l‟‟arqueta conjunta de fangs ja s‟han descrits les seves característiques i 

les canonades de connexió amb el tractament biològic a l‟apartat 3.9.4 de recirculació 

de fangs de la línia d‟aigua. 

Per a la impulsió dels fangs en excés del tractament biològic s‟han dimensionat 1+1 

grups motobomba submergibles a l‟interior de l‟arqueta. 

El cabal unitari del grup és de 5,5 m3/h i alçada manomètrica de 8 m.c.a. 

Els fangs en excés són impulsats mitjançant una canonada de x.a./PEAD de diàmetre 

80/90 cap a l‟espessidor de fangs situat a un costat del mòdul biològic. 

Per a la mesura dels fangs biològics en excés s‟instal·la un mesurador electromagnètic 

de diàmetre DN40. 

   Fangs en excés (CEDEX) 133,36 kg/d

   Fangs precipitats per eliminació de fòsfor 24,66 kg/d

   Fangs totals 158,02 kg/d

     - Pes de fangs 158,02 kg/d

     - Concentració

         . Purga fangs del decantador 7,50 kg/m3

         . Purga fangs del reactor biològic 3,75 kg/m3

     - Cabal de fangs

         . Purga fangs del decantador 21,07 m3/d

         . Purga fangs del reactor biològic 42,14 m3/d

     - Temps de bombament

         . Purga fangs del decantador 4,00 h

         . Purga fangs del reactor biològic 8,00 h

     - Cabal requerit

         . Purga fangs del decantador 5,27 m3/h

         . Purga fangs del reactor biològic 5,27 m3/h

     - Cabal de bombament adoptat 5,50 m3/h

     - Sistema d'elevació bombes sumergibles

     - Nº de bombes en servei 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 ud

     - Cabal unitari 5,50 m3/h

     - Altura manomètrica 8,00 m.c.a.

     - Destí Espessidor

  - Cabal total a mesurar 5,50 m3/h

  - Sistema de mesura Electromagnètic en tuberia

  - Nª de línies de mesura 1 ud

  - Cabal a mesurar per línia 5,50 m3/h

  - Diàmetre del mesurador 40 mm

  - Velocitat de pas 1,22 m/s  
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5.2. Espessidor de fangs biològics 

L‟espessidor de fangs biològics és prefabricat en acer del tipus gravetat i té forma 

circular amb un diàmetre de 4,5 m i una alçada total de 4,10 m. 

La part cilíndrica de l‟espessidor té una longitud de 3,30 m. i la cònica de 0,50 m. El 

volum aproximat és de 52 m3. 

La part superior de l‟espessidor es cobreix amb una cúpula de PRFV d‟alçada 0,30 m., 

i es situa una passarel·la on es subjecta l‟equip motriu del sistema de rasquetes de 

fons de l‟espessidor. 

A l‟interior de l‟espessidor existeix la columna central en acer al carboni que està unida 

al grup motriu per al subministrament de moviment a les rasquetes de fons, la 

campana tranquil·litzadora d‟entrada dels fangs biològics, l‟abocador perimetral amb 

forma triangular (sobrenedants) i les rasquetes de fons amb cautxú regulable en la part 

inferior per al rascat de la solera. 

Els sobrenedants i buidats de les canonades de l‟espessidor (xapa d‟acer de diàmetre 

80 mm.) són recollits en una arqueta de formigó armat “in situ” de dimensions 0,50 x 

0,50 x 0,50 m. A aquesta arqueta també s‟incorpora el drenatge del biofiltre mitjançant 

una canonada de polietilè corrugat de diàmetre 200 mm. La canonada de connexió 

amb l‟arqueta de buidats/drenatges del mòdul biològic és de PEAD de diàmetre 200 

mm. 

El drenatge de la llosa on es situa l „espessidor es realitza cap a una arqueta de 

formigó “in situ” de dimensions 0,30 x 0,30 x 0,30 m, que està connectada amb 

l‟anterior mitjançant una canonada de PEAD de diàmetre 160 mm. 

En el cas d‟extreure els fangs espessits a un camió per al transport a un centre de 

gestió de residus es preveu un racor Barcelona de diàmetre DN-45mm a la canonada 

de sortida de l‟espessidor. 
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      - Tipus Gravetat

     - Forma Circular

     - Nº de espessidors 1 ud

     - Dimensions

         - Diàmetre 4,50 m

         - Altura cilíndrica útil 3,00 m

         - Altura cònica 0,50 m

         - Pendente 1V/4H

     - Superfície 15,90 m2

     - Volum 51,26 m3

     - Càrrega màssica superficial 9,94 kg/m2/d

     - Càrrega hidraúlica a Qmax 0,35 m3/m2/h

     - Temps de retenció (concentr. mitjana 30 kg/m3) 6,49 días

         - Cabal sobrenedant

            - Purga fangs del decantador 15,80 m3/d

            - Purga fangs del reactor biològic 36,87 m3/d

     - Sistema d'evacuació  gravetat

     - Destí Capçalera de planta  

 

5.3. Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació 

Els fangs espessits són aspirats de l‟espessidor mitjançant un canonada de x.a./PEAD 

de diàmetre 80/90 fins als grup motobomba de cargol helicoïdal excèntric. 

S‟ha dimensionat 1+1 grup motobomba de cabal 2,50 m3/h i alçada manomètrica 10 

m.c.a. Aquests equips es situen a la sala de deshidratació de l‟interior de l‟edifici. 

Les canonades d‟entrada i sortida dels grups motobomba són de xapa d‟acer de DN65 

i 50 mm respectivament, existint vàlvules en ambdues canonades que permeten 

alternar el funcionament dels grups motobomba.  

La canonada principal d‟entrada al decantador centrífug és de xapa d‟acer de diàmetre 

DN65. 
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     - Concentració 30 kg/m3

     - Cabal de fangs espessits 5,27 m3/d

     - Sistema de purga bombes cargol helicoïdal

     - Temps de bombament 3,00 h/d

     - Dies setmanals 5,00 d/sem

     - Cabal teòric 2,46 m3/h

 Bombament de fangs espessits

   Nº de unitats en servei 1 ud

 - Nº de bombes en reserva 1 ud

 - Cabal unitari teòric 2,46 m3/h

 - Cabal de bombament adoptat 2,50 m3/h  

 

5.4. Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug 

La deshidratació dels fangs es realitza mitjançant un decantador centrífug de cabal 

2,50 m3/h, situat a la sala de deshidratació de l‟edifici. 

La concentració de matèria seca a l‟entrada del decantador centrífug és d‟un 3%, amb 

una sequedat esperada de la torta del 25 % si la matèria volàtil es situa en el rang del 

40-60 %, i del 23 % si la matèria volàtil es superior al 60 %. 

L‟entrada dels fangs al decantador es realitza per una canonada d‟alimentació de 

diàmetre 65 mm. Un cop a l‟interior, la fase sòlida, més pesat, es precipita contra les 

parets del rotor, mentre que la fase líquida forma un anell concèntric. Per uns orificis el 

líquid surt a l‟exterior, mentre que la fase sòlida es arrossegada per un cargol sense fi 

cap l‟exterior. 

En la sala de deshidratació es situa un equip de detecció de gasos (metà, sulfhídric, 

nitrogen, hidrogen, amoníac, acetaldehid, compostos del sofre,..) equipat amb sondes 

de senyalització sonores i llumíniques per a prevenir una possible intoxicació de les 

persones que accedeixin o es trobin en l‟interior de la sala. 
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  - Pes de fangs a assecar 158,02 kg/d

  - Concentració 30,00 kg/m3

  - Volum de fangs a assecar 5,27 m3/d

  - Dies de filtració setmanals 5,00 d/sem

 - Hores de filtració diaries 3,00 h/d

  - MS a tractar per dia útil 221,23 kg/d
  - Càrrega horaria de funcionament 73,74 kg/h

  - Volum horari a tractar 2,46 m3/h

Decantador dentífug

     - Nº de decantador centrífug en servei 1 ud

     - Nº de decantdor centrífug en reserva 0 ud

     - Capacitat unitaria requerida 2,46 m3/h

     - Capacitat unitaria real 2,50 m3/h

    -  Càrrega horària en decantador 75 kg/h

Fangs deshidratats

     - Pes de fangs (dia útil) 221,2 kg/d

     - Sequetat de la torta 25,00 %

     - Cabal de fangs (dia útil) 0,87 m3/d

     - Densitat de la torta 1,02 t/m3

     - Pes de torta per dia útil 0,88 t/d

     - Destí del fang sec emmagatzematge

Filtrat decantador centrífug

     - Cabal (dia útil) 6,76 m3/d

     - Destí Capçalera de planta  

 

5.4.1 Condicionament dels fangs amb reactius 

Per a obtenir un rendiment adequat en la deshidratació mecànica dels fangs 

(decantador centrífug) es necessari el condicionament previ dels fangs mitjançant 

reactius químics. 

La funció principal d‟aquests reactius es trencar l‟estabilitat col·loïdal i aconseguir una 

aglomeració de partícules, en forma de flòculs, que permetin accelerar la pèrdua 

d‟aigua dins del decantador centrífug. 

El reactiu utilitzat és el polielectrolit orgànic i la seva preparació es realitza en un equip 

de preparació automàtica en continu. 

L‟equip automàtic està format per tres compartiments tancats de dimensions 1,00 x 

1,00 x 0,8 m, i de capacitat útil conjunta de 700 l. El cabal màxim a subministrar per 

l‟equip és de 700 l/h. Al primer i segon compartiment existeix un electroagitador. 

Posteriorment, el polielectrolit es dosificat cap als fangs a deshidratar mitjançant 1+1 

grups motobomba de cabal màxim 250 l/h i pressió 1 bar. 
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L‟equip automàtic de preparació de polielectrolit, els grups motobomba de dosificació i 

el quadre de control i comandament de les operacions de deshidratació es situen en 

una sala independent i aïllada del decantador centrífug per motius de seguretat. La 

visualització de les operacions sobre el decantador centrífug es controlen a través d‟un 

vidre que separa aquesta sala de la sala de deshidratació. 

 

  - Tipus de reactiu Polielectròlit

  - Forma de subministrament Sòlid

a) Consums

     - Materia seca a tractar 73,74 kg/h

     - Dosi

         - mitjana 5,00 kg/TmMS

         - màxima 8,00 kg/TmMS

     - Consum horari

         - mig 0,37 kg/h

         - màxim 0,59 kg/h

b) Emmagatzematge

     - Auton.de emmag.a dosi mitjana 15,00 d

     - Capacitat requerida 16,59 kg

     - Capacitat adoptada 40,00 kg

     - Forma d'emmagatzematge Sacs 20Kg 2

c) Dilució

     - Sistema de preparació Automático

     - Nº de equipos de preparación 1 ud

     - Nº de depósitos 1 (3 compartiments) ud

     - Capacitat 500,00 l

     - Concentr. de la dilució 0,50 %

     - Consum de poliel. diluït

         - A dosi mitjana 73,74 l/h

         - A dosi màxima 117,99 l/h

d) Dosificació

     - Sistema Bomba cargol helicoïdal

     - Nº de bombes en servei 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 ud

     - Cabal unitari requerit 117,99 l/h

     - Cabal unitari adoptat 40 - 250 l/h

     - Forma de dosificació Manual

     - Dilució posterior a dosificació

        - Concentració 0,200 %

        - Cabal d'aigua per a dilució 176,99 l/h

        - Sistema de mesura utilitzat Rotàmetre  
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5.5. Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats 

Els fangs deshidratats obtinguts del decantador centrífug són conduïts mitjançant un 

cargol transportador sense fi a un contenidor de 4 m3  situat a la sala de deshidratació 

de fangs. 

Posteriorment, els fangs són carregats i transportats per un camió cap a un abocador 

autoritzat. 

  - Recollida i evacuació Cargol transportador sense eix

  - Nº de Cargols horitzontals 1 ud

  - Forma d'emmagatzematge Contenidor

   -Temps de emmagat. Previst 2 d

  - Volum de emmagat. Necessari 1,74 m3

  - Nº de contenidors 1 ud

  - Capacitat unitaria requerida 1,74 m3

  - Capacitat de contenidor 4,00 m3

  - Autonomia de emmagatzematge 4,61 d

  - Evacuació dels fangs Camió a abocador  

 

6. Instal·lacions de desodorització 

La instal·lació de desodorització de la planta de tractament d‟aigües residuals té com a 

funció l‟aspiració dels gasos odorífers produïts en els processos de la sala de 

pretractament, deshidratació i a l‟interior del espessidor de fangs per al seu posterior 

tractament en el biofiltre. 

Amb aquest sistema es compleix la reglamentació en matèria de seguretat i salut en 

els llocs de treball, ja que permet l‟eliminació dels gasos odorífers en zones amb 

presència de persones que controlen els processos de la planta. 

Al cas de l‟espessidor l‟aspiració dels gasos del seu interior es realitzarà per a 

mantenir una composició de l‟aire adequada (condicions no anaeròbies) i per a 

executar les tasques de manteniment o reparació de l‟equip motriu quan siguin 

necessàries (treballs en espais confinats). 

Els compostos odorífers presents en els processos de tractament són H2S, NH3, 

CH3SH, C2H5SH, (CH3)2S, (CH3)2NH, (CH3)3N.  

En la composició de l‟aire de la planta també es troben els gasos següents, O2, CH4, 

H2, CO2, CO, Cl, C2H6, N2. S‟hauran de vigilar els seus nivells de concentració per a 

evitar importants problemes de salut sobre tot, en espais confinats i en la sala de 

deshidratació de fangs. 
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En la sala de deshidratació existeix un equip de detecció dels gasos descrits 

anteriorment amb senyals d‟avís sonor i lumínic, quan el nivell mesurat d‟un o més 

gasos sobrepassa el valor límit establert per la legislació vigent (TLV‟s). Quan es dóna 

una situació anòmala s‟activa automàticament el sistema de ventilació per a disminuir 

la concentració dels gasos contaminats. A més a més, en cas d‟emergència o davant 

d‟una fallida del sistema de detecció de gasos es pot activar el sistema de ventilació 

mitjançant un interruptor situat a l‟interior de la sala. 

El sistema de desodorització de la planta està format per els següents equips i 

instal·lacions: 

- Col·lectors de aspiració a l‟interior de l‟edifici. 

- Reixes d‟aspiració en la sala del grup electrogen, pretractament, control de 

deshidratació i deshidratació de fangs. 

- Captació de tipus campana en els contenidors de la sala de pretractament i de 

deshidratació de fangs. 

- Ventilador centrífug de cabal de renovació 7.500 m3/h i pressió 2.500 Pa, situat 

en la sala de bufants. 

- Torre de humidificació d‟1,00 m. de diàmetre i alçada 4,50 m, amb 800 l. de 

capacitat per al líquid de rentat del gas contaminant. 

- 1 grup motobomba centrífug de cabal 8 m3/h i alçada 14 m.c.l. per a la 

recirculació del líquid de rentat. 

- Tractament biològic dels gasos contaminats, format per: 

 Bassa de formigó armat “in situ” i fàbrica de maó de dimensions 10,70 x 

8,70 x 3,50 m. 

 Suport de la biomassa format per una biga de formigó i plaques 

prefabricades de formigó armat. 

 Biomassa de tipus orgànic, composta de bruc (100 %) amb un volum 

aproximat d‟125 m3. 

El gas contaminant es sotmès a un rentat amb aigua a contracorrent en la torre de 

humidificació amb la finalitat d‟aconseguir les condicions òptimes d‟humitat, 

temperatura i pH, a més a més d‟eliminar partícules de pols, junt amb alguns 

components tòxics per als microorganismes del llit filtrant. 
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El líquid d‟humidificació contingut en el fons de la torre és recirculat per una bomba 

centrífuga .El nivell de líquid es controla a través d‟una electrovàlvula amb un indicador 

de nivell i les característiques d„acidesa ó basicitat amb un mesurador de pH. 

El ventilador centrífug impulsa el gas a tractar al biofiltre constituït per la biomassa 

continguda en la bassa oberta a l‟atmosfera. El gas travessa el llit filtrant amb un 

temps de residència determinat i surt lliurement a l‟atmosfera desproveït de 

contaminants. 

Cabals a tractar a Desodorització

Espessidor:

Número d'equips instal·lats : 1 ud

Superfície unitaria coberta : 15,90 m²

Altura mitjana 1,20 m

Volum d'aire a tractar : 19,09 m³

Nº de renovacions hora : 8 Ud

Cabal horari a tractar : 152,68 Nm³/h

Sala Pretractament:

Superfície coberta : 132,00 m²

Altura de la sala : 7,00 m

Volum d'aire a tractar : 924,00 m³

Nº de renovacions hora (equiv.a 10 re.p.h. localitzades): 6 ud

Cabal horari a tractar : 5544,00 Nm³/h

Sala Deshidratació:

Superfície coberta : 45,00 m²

Altura de la sala : 7,00 m

Volum d'aire a tractar : 315,00 m³

Nº de renovacions hora : 5 ud

Cabal horari a tractar : 1575,00 Nm³/h

Cabal total d'aire a tractar 7271,68 Nm³/h

Equips de desodorització

     - Cabal d'aire a tratar adoptat 7300,00 Nm3/h

     - Sistema de desodorització adoptat   Filtres orgànics d'adob

     - Nº Equips de desodorització en funcionament 1 ud

     - Nº de ventiladors 1 ud

     - Cabal unitari adoptat 7300,00 Nm3/h

     - Nº de torres de contacte o Scrubber 1 ud

        - Diàmetre 1,00 m

        - Altura 4,50 m

        - Volum 3,53 m3

     - Capa filtrant Biomassa

     - Densitat aparent 320 kg/m3

     - Tamany mig del granulat 3 a 6 mm

     - Contingut de humitat 10 a 15 %

Dimensions Biofiltre

     -Longitud: 10,00 m

     -Amplada: 8,00 m

     -Superfície: 80,00 m2

     -Altura Biomassa 1,56 m

     -Volum Biomassa 124,80 m3

     -Pes Biomassa 19,97 Tn  
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7. Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

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

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

 Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

Els flotants del decantador són conduïts mitjançant una canonada de xapa 

d‟acer de diàmetre 80 mm cap a una arqueta adossada al mòdul biològic. Les 

dimensions interiors de l‟arqueta són d‟1,50 x 1,50 x 2,80 m, de formigó armat 

“in situ”. 

Amb un grup motobomba de cabal 3 m3/h i alçada manomètrica 6 m.c.a., són 

impulsats al concentrador de greixos del pretractament. 

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

Existeixen dues canonades de xapa d‟acer de diàmetre 150 mm. que 

comuniquen el reactor biològic i el decantador secundari amb l‟arqueta conjunta 

de fangs adossada al mòdul biològic. Aquestes canonades condueixen els 

fangs de la recirculació interna i externa del tractament biològic. 

D‟aquestes canonades surten altres dues, de xapa d‟acer i diàmetre 100 mm, 

que permetran realitzar el buidat del reactor/decantador cap l‟arqueta de 

buidats, contigua a la de fangs, actuant sobre les vàlvules de comporta. 

L‟arqueta de buidats de formigó armat “in situ” té unes dimensions interiors de 

2,00 x 4,50 x 6,50 m. 

En l‟arqueta de buidats existeixen 2 grups motobomba que impulsaran els 

fangs cap al pou d‟elevació d‟aigua bruta. El grup motobomba és dimensionat 

per a un cabal de 15 m3/h i alçada manomètrica 12 m.c.a. 

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

En una arqueta situada sota l‟espessidor es recullen els sobrenedants i els 

drenatges de l‟espessidor. Tanmateix, el drenatge del biofiltre es conduït cap a 

aquesta arqueta per una canonada de polietilè corrugat de diàmetre 200 mm. 

Les dimensions interiors de l‟arqueta són de 0,50 x 0,30 x 0,30 m, de formigó 

armat “in situ”. 

Tots els sobrants anteriors són transportat fins a l‟arqueta de buidats/drenatges, 

descrita a l‟apartat anterior, mitjançant un canonada de PEAD de diàmetre 200 

mm. 
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Els grups motobomba definits al punt anterior impulsaran els sobrants cap al 

pou d‟elevació d‟aigua bruta. 

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

El drenatge del decantador centrífug es conduït mitjançant una canonada de 

xapa d‟acer de diàmetre 80 mm. cap al canal de desbast de sòlids gruixuts. 

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

depuradora. 

Existeixen diferents xarxes de sanejament, drenatges i buidats en l‟edifici que 

condueix les aigües produïdes en els diferents processos i usos de l‟edifici cap 

a capçalera de planta. Així es té: 

- Sanejament del vestuari i lavabo. Xarxa de canonades de PEAD de 

diàmetre 160 mm, que aboca al canal de desbast de sòlids gruixuts 

previ a la reixa de sòlids gruixuts. 

- Drenatge i neteja de la zona de pretractament, sala de deshidratació, 

elèctrica i de bufants. Xarxa de canonades de PEAD de diàmetre 

160/200 mm, que aboca al canal de desbast posterior a la reixa de 

sòlids gruixuts. 

- Drenatge dels canals que es situen en la sala de deshidratació i bufants 

per a la instal·lació de les canonades d‟impulsió dels fangs espessits a 

decantador centrífug i transport d‟aire a pretractament i reactor biològic. 

Xarxa de canonades de PEAD de diàmetre 160 cap a una arqueta de 

reunió, on es situa una bomba de buidatge per a la impulsió de les 

aigües cap al canal de desbast. 
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1. Objecte 

En aquest annex s’exposen els càlculs hidràulics necessaris per a la definició de la 

línia piezomètrica de la planta de depuració de Cabra del Camp. 

També, es defineixen les característiques hidràuliques que han de tenir els equips 

electromecànics de l’EDAR. 

El col·lector que arriba a l’actual instal·lació de depuració amplia la seva longitud fins a 

la nova ubicació, i per tant, es comprova la capacitat hidràulica del mateix. 

 

2. Dades de partida 

A l’estudi desenvolupat en l’annex 4 “Caracterització de les aigües”, es determinen els 

següents cabals de disseny: 

 

Volum diari d’aigua a tractar:       326 m3/dia 

Cabal mig: Qm:        13,58 m3/h 

Cabal punta (2,5 x Qm): Qp       33,96 m3/h 

Cabal màxim de dilució (5 x Qm): Qd      67,92 m3/h 

Cabal màxim d’elevació i pretractament:      67,92 m3/h 

Cabal màxim a tractament biològic:      33,96 m3/h 

 

3. Col·lector d’arribada a l’EDAR 

S’ha projectat un col·lector de PEAD currugat d’alta densitat des del punt d’abocament 

de la Rasa de la Fonollosa fins a l’estació depuradora projectada. Aquest col·lector 

consta de 5 trams units entre si per 4 pous de registre.  

S’ha dimensionat les canonades a partir del cabal de disseny (Qd = 67,92 m3/h = 0,019 

m3/s) i deixant un cabal adicional suficient per suportar les avingudes per pluja. Tenint 

en compte que la xarxa unitària de Cabra del Camp consta de canonades DN-400, 

aquestes seran les que emprarem en els col·lectors. 

Es considera que la màxima capacitat de transport del col·lector correspon a un 

percentatge d’ompliment del 80%. Per al càlcul de canonada a secció parcialment 
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plena s’utilitza la formula de Manning. Es comproba que no se sobrepassin els nivells 

adequats en cap dels trams. 

 

3.1. Tram 1 

El primer tram és el que va des del punt d’abocament actual de l’aigua residual fins al 

primer pou de registre. Té una longitud de 178,82 m i una pendent del 1,04 %. Totes 

les dades es recullen en el següent quadre. 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Tram 1 del col·lector projectat

Tram d'enllaç de 178,82 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,019 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 1,04 %

Radi interior: 0,17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,154 0,011 0,73 0,00 1,25 5,00%

0,03 2,50 143,13 0,00 0,220 0,022 1,13 0,01 5,42 10,00%

0,05 2,35 134,43 0,01 0,272 0,032 1,46 0,01 12,63 15,00%

0,07 2,21 126,87 0,01 0,317 0,041 1,74 0,02 22,75 20,00%

0,09 2,09 120,00 0,02 0,358 0,050 1,98 0,04 35,58 25,00%

0,10 1,98 113,58 0,02 0,396 0,058 2,19 0,05 50,87 30,00%

0,12 1,88 107,46 0,03 0,433 0,066 2,38 0,07 68,30 35,00%

0,14 1,77 101,54 0,03 0,468 0,073 2,55 0,09 87,53 40,00%

0,15 1,67 95,74 0,04 0,503 0,080 2,70 0,11 108,19 45,00%

0,17 1,57 90,00 0,05 0,537 0,086 2,83 0,13 129,87 50,00%

0,19 1,47 84,26 0,05 0,571 0,091 2,94 0,15 152,13 55,00%

0,21 1,37 78,46 0,06 0,606 0,095 3,03 0,17 174,50 60,00%

0,22 1,27 72,54 0,06 0,641 0,099 3,11 0,20 196,47 65,00%

0,24 1,16 66,42 0,07 0,678 0,101 3,17 0,22 217,46 70,00%

0,26 1,05 60,00 0,07 0,716 0,103 3,20 0,24 236,85 75,00%

0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 3,22 0,25 253,89 80,00%

0,29 0,80 45,57 0,08 0,802 0,104 3,22 0,27 267,65 85,00%

0,31 0,64 36,87 0,09 0,854 0,102 3,18 0,28 276,83 90,00%

0,32 0,45 25,84 0,09 0,920 0,098 3,10 0,28 279,09 95,00%

0,34 0,00 0,00 0,09 1,074 0,086 2,83 0,26 259,74 100,00%

Projecte constructiu de l'EDAR de Cabra del Camp

Diàmetre (mm): DN-400
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Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      475,86 m 

Cota d’abocament al pou de registre és de:    474,00 m 
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3.2. Tram 2 

El segon tram és el que va des del primer pou de registre del recorregut del col·lector 

fins al segon. Té una longitud de 256,16 m i una pendent del 1,07 %. Totes les dades 

es recullen en el següent quadre. 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Tram 2 del col·lector projectat

Tram d'enllaç de 258,16 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,019 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 1,07 %

Radi interior: 0,17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,154 0,011 0,74 0,00 1,27 5,00%

0,03 2,50 143,13 0,00 0,220 0,022 1,15 0,01 5,50 10,00%

0,05 2,35 134,43 0,01 0,272 0,032 1,48 0,01 12,81 15,00%

0,07 2,21 126,87 0,01 0,317 0,041 1,76 0,02 23,07 20,00%

0,09 2,09 120,00 0,02 0,358 0,050 2,01 0,04 36,09 25,00%

0,10 1,98 113,58 0,02 0,396 0,058 2,23 0,05 51,59 30,00%

0,12 1,88 107,46 0,03 0,433 0,066 2,42 0,07 69,27 35,00%

0,14 1,77 101,54 0,03 0,468 0,073 2,59 0,09 88,78 40,00%

0,15 1,67 95,74 0,04 0,503 0,080 2,74 0,11 109,74 45,00%

0,17 1,57 90,00 0,05 0,537 0,086 2,87 0,13 131,73 50,00%

0,19 1,47 84,26 0,05 0,571 0,091 2,98 0,15 154,31 55,00%

0,21 1,37 78,46 0,06 0,606 0,095 3,08 0,18 177,00 60,00%

0,22 1,27 72,54 0,06 0,641 0,099 3,15 0,20 199,28 65,00%

0,24 1,16 66,42 0,07 0,678 0,101 3,21 0,22 220,58 70,00%

0,26 1,05 60,00 0,07 0,716 0,103 3,25 0,24 240,24 75,00%

0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 3,27 0,26 257,52 80,00%

0,29 0,80 45,57 0,08 0,802 0,104 3,26 0,27 271,48 85,00%

0,31 0,64 36,87 0,09 0,854 0,102 3,22 0,28 280,79 90,00%

0,32 0,45 25,84 0,09 0,920 0,098 3,14 0,28 283,09 95,00%

0,34 0,00 0,00 0,09 1,074 0,086 2,87 0,26 263,46 100,00%

Projecte constructiu de l'EDAR de Cabra del Camp
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Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      473,80 m 

 

Cota d’abocament al pou de registre és de:    471,23 m 
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3.3. Tram 3 

El tercer tram és el que va des del segon pou de registre del recorregut del col·lector 

fins al tercer. Té una longitud de 99,68 m i una pendent del 2,87 %. Totes les dades es 

recullen en el següent quadre. 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Tram 3 del col·lector projectat

Tram d'enllaç de 99,68 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,019 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 2,87 %

Radi interior: 0,17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,154 0,011 1,21 0,00 2,07 5,00%

0,03 2,50 143,13 0,00 0,220 0,022 1,88 0,01 9,01 10,00%

0,05 2,35 134,43 0,01 0,272 0,032 2,43 0,02 20,97 15,00%

0,07 2,21 126,87 0,01 0,317 0,041 2,89 0,04 37,79 20,00%

0,09 2,09 120,00 0,02 0,358 0,050 3,29 0,06 59,11 25,00%

0,10 1,98 113,58 0,02 0,396 0,058 3,65 0,08 84,50 30,00%

0,12 1,88 107,46 0,03 0,433 0,066 3,96 0,11 113,45 35,00%

0,14 1,77 101,54 0,03 0,468 0,073 4,24 0,15 145,40 40,00%

0,15 1,67 95,74 0,04 0,503 0,080 4,48 0,18 179,72 45,00%

0,17 1,57 90,00 0,05 0,537 0,086 4,70 0,22 215,74 50,00%

0,19 1,47 84,26 0,05 0,571 0,091 4,88 0,25 252,72 55,00%

0,21 1,37 78,46 0,06 0,606 0,095 5,04 0,29 289,89 60,00%

0,22 1,27 72,54 0,06 0,641 0,099 5,16 0,33 326,38 65,00%

0,24 1,16 66,42 0,07 0,678 0,101 5,26 0,36 361,25 70,00%

0,26 1,05 60,00 0,07 0,716 0,103 5,32 0,39 393,46 75,00%

0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 5,35 0,42 421,76 80,00%

0,29 0,80 45,57 0,08 0,802 0,104 5,34 0,44 444,62 85,00%

0,31 0,64 36,87 0,09 0,854 0,102 5,28 0,46 459,87 90,00%

0,32 0,45 25,84 0,09 0,920 0,098 5,14 0,46 463,63 95,00%

0,34 0,00 0,00 0,09 1,074 0,086 4,70 0,43 431,48 100,00%

Projecte constructiu de l'EDAR de Cabra del Camp
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Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      471,03 m 

 

Cota d’abocament al pou de registre és de:    468,36 m 
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3.4. Tram 4 

El quart tram és el que va del tercer pou de registre del recorregut del col·lector fins al 

quart. Té una longitud de 116,22 m i una pendent del 3,03 %. Totes les dades es 

recullen en el següent quadre. 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Tram 4 del col·lector projectat

Tram d'enllaç de 116,22 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,019 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 3,03 %

Radi interior: 0,17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,154 0,011 1,24 0,00 2,13 5,00%

0,03 2,50 143,13 0,00 0,220 0,022 1,94 0,01 9,26 10,00%

0,05 2,35 134,43 0,01 0,272 0,032 2,49 0,02 21,55 15,00%

0,07 2,21 126,87 0,01 0,317 0,041 2,97 0,04 38,82 20,00%

0,09 2,09 120,00 0,02 0,358 0,050 3,38 0,06 60,73 25,00%

0,10 1,98 113,58 0,02 0,396 0,058 3,75 0,09 86,82 30,00%

0,12 1,88 107,46 0,03 0,433 0,066 4,07 0,12 116,57 35,00%

0,14 1,77 101,54 0,03 0,468 0,073 4,35 0,15 149,40 40,00%

0,15 1,67 95,74 0,04 0,503 0,080 4,61 0,18 184,67 45,00%

0,17 1,57 90,00 0,05 0,537 0,086 4,83 0,22 221,67 50,00%

0,19 1,47 84,26 0,05 0,571 0,091 5,02 0,26 259,67 55,00%

0,21 1,37 78,46 0,06 0,606 0,095 5,18 0,30 297,86 60,00%

0,22 1,27 72,54 0,06 0,641 0,099 5,31 0,34 335,35 65,00%

0,24 1,16 66,42 0,07 0,678 0,101 5,40 0,37 371,19 70,00%

0,26 1,05 60,00 0,07 0,716 0,103 5,47 0,40 404,28 75,00%

0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 5,50 0,43 433,36 80,00%

0,29 0,80 45,57 0,08 0,802 0,104 5,49 0,46 456,84 85,00%

0,31 0,64 36,87 0,09 0,854 0,102 5,43 0,47 472,52 90,00%

0,32 0,45 25,84 0,09 0,920 0,098 5,28 0,48 476,38 95,00%

0,34 0,00 0,00 0,09 1,074 0,086 4,83 0,44 443,35 100,00%

Projecte constructiu de l'EDAR de Cabra del Camp

Diàmetre (mm): DN-400

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      468,16 m 

 

Cota d’abocament al pou de registre és de:    464,84 m 
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3.5. Tram 5 

El cinqué tram és el que va des del quart pou de registre del recorregut del col·lector 

fins a l’estació depuradora. Té una longitud de 166,36 m i una pendent del 5,09 %. 

Totes les dades es recullen en el següent quadre. 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Tram 5 del col·lector projectat

Tram d'enllaç de 166,36 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,018 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 5,09 %

Radi interior: 0,17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,02 2,69 154,16 0,00 0,154 0,011 1,61 0,00 2,76 5,00%

0,03 2,50 143,13 0,00 0,220 0,022 2,51 0,01 12,00 10,00%

0,05 2,35 134,43 0,01 0,272 0,032 3,23 0,03 27,93 15,00%

0,07 2,21 126,87 0,01 0,317 0,041 3,85 0,05 50,32 20,00%

0,09 2,09 120,00 0,02 0,358 0,050 4,38 0,08 78,71 25,00%

0,10 1,98 113,58 0,02 0,396 0,058 4,85 0,11 112,53 30,00%

0,12 1,88 107,46 0,03 0,433 0,066 5,27 0,15 151,09 35,00%

0,14 1,77 101,54 0,03 0,468 0,073 5,64 0,19 193,64 40,00%

0,15 1,67 95,74 0,04 0,503 0,080 5,97 0,24 239,35 45,00%

0,17 1,57 90,00 0,05 0,537 0,086 6,26 0,29 287,31 50,00%

0,19 1,47 84,26 0,05 0,571 0,091 6,50 0,34 336,56 55,00%

0,21 1,37 78,46 0,06 0,606 0,095 6,71 0,39 386,05 60,00%

0,22 1,27 72,54 0,06 0,641 0,099 6,88 0,43 434,65 65,00%

0,24 1,16 66,42 0,07 0,678 0,101 7,00 0,48 481,09 70,00%

0,26 1,05 60,00 0,07 0,716 0,103 7,09 0,52 523,98 75,00%

0,27 0,93 53,13 0,08 0,757 0,104 7,13 0,56 561,67 80,00%

0,29 0,80 45,57 0,08 0,802 0,104 7,11 0,59 592,11 85,00%

0,31 0,64 36,87 0,09 0,854 0,102 7,03 0,61 612,43 90,00%

0,32 0,45 25,84 0,09 0,920 0,098 6,85 0,62 617,44 95,00%

0,34 0,00 0,00 0,09 1,074 0,086 6,26 0,57 574,62 100,00%
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Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota de la rasant del col·lector a la sortida del sobreeixidor:  456,70 m 

El calat del col·lector per al cabal de dilució és de 0,05 m amb un percentatge 

d’ompliment del 15%. 

 

Cota de la rasant del col·lector a l’entrada del canal de desbast:        456,57 m 
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3.6. Sobreeixidor i by-pass general de l’EDAR. 

Per a permetre que el cabal d’entrada a l’EDAR sigui el cabal màxim de disseny de 

dilució per a un període de pluja (Qd = 67,92 m3/h) s’executa l’arqueta de sobreeixidor. 

Les dades de partida per a dimensionar el sobreeixidor són: 

Cabal màxim d’arribada pel col·lector:    1.758 m3/h 

Cabal màxim de dilució a tractar EDAR (5 x Qm): Qd  67,92 m3/h 

Cabal màxim a alleujar amb l’EDAR en servei:   1.690 m3/h 

 

Es tracta d’un sobreeixidor lateral, i per tant s’aplica la següent fórmula : 

 

ghmLhQ 2  

on, 

 

:  coeficient que depèn del tipus de regim i de la relació d’alçades de la làmina 

d’aigua (entrada - sortida).  = 0,40 

m: coeficient d’acord al tipus de sobreeixidor (paret prima, gruixuda,..etc). m = 0,35 

L: longitud del sobreeixidor (m) 

h: alçada de la lamina d’aigua (m). h= 0,33 m (calat del col·lector d’arribada). 

g: acceleració de la gravetat (g=9,81 m/s2) 

 

Amb les dades anteriors s’obté una longitud del sobreeixidor de 4 m, per a sobreeixir el 

cabal considerat. 

 

4. Instal·lacions de l’estació depuradora 

En els següents apartats s’estudien els nivells d’aigua per a cadascuna de les 

instal·lacions que formen part de la infraestructura de depuració. 
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4.1. Canal de desbast de sòlids 

Al canal de desbast de sòlids arriba el col·lector de PEAD DN-400 i se situa una 

comporta mural a l’inici del mateix que permet realitzar el by-pass general de la planta 

pel sobreeixidor de pluvials. 

Abans d’incorporar les aigües al pou d’elevació es situa una reixa de neteja 

automàtica. Aquest equip té una separació entre barrots de 20 mm i el gruix dels 

mateixos és de 8 mm. La inclinació de la reixa és fixa en 75 º i l’abocament dels sòlids 

es realitza a un contenidor. 

En cas necessari de realitzar les tasques de manteniment o reparació de la reixa es 

preveu un by-pass del canal mitjançant l’accionament de les comportes murals. Al pou 

de bombament es situa un cistell d’extracció vertical per a la retenció de sòlids durant 

el funcionament del by-pass. 

La làmina d’aigua al canal està determinada per les cotes d’entrada i sortida de l’aigua 

residual al canal i de les pèrdues de càrrega a la reixa. 

 

Cota rasant del col·lector d’entrada de l’aigua al canal:  456,57 m 

Cota solera del canal de desbast de sòlids:    456,25 m 

Cota de sortida de l’aigua del canal:     456,35 m 

 

La velocitat de pas de l’aigua per la reixa s’obté a partir de l’expressió següent: 

C
E

eE

HV

Q
W **

·*


  

 

W: amplada del canal a la ubicació de la reixa(m) 

Q: cabal de pas pel canal (m3/s) 

V: velocitat de l’aigua (m/s) 

H: nivell aigua amunt de la reixa (m) 

e: gruix dels barrots (m) 

E: separació lliure entre barrots (m) 

C: Coeficient de seguretat per colmatació, s’adopta 1,3. 
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Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) Alçada làmina (m) 

mig 13,58 0,05 456,52 

punta 33,96 0,07 456,54 

dilució 67,92 0,30 456,56 

 

Per a aquest tipus d’equip s’adopta una pèrdua de càrrega de 0,15 m. 

Per al cabal de dilució s’obté el nivell màxim d’aigua a l’orifici de sortida del canal de 

desbast. 

Nivell líquid màxim a l’orifici de sortida cap el pou de bombament: 456,41 m 

 

4.2. Elevació d’aigua bruta 

La solera del pou de bombament és situa a la cota 454,70 m. 

L’alçada de la làmina d’aigua requerida pels grups motobomba és de 0,65 m, amb un 

volum residual de 2,14 m3   

454,70 + 0,65 = 455,35 m 

Nivell líquid mínim al pou de bombament:    455,35 m 

 

El número de grups motobombes dissenyades per a l’elevació de l’aigua residual és de 

2+1R 

El cabal de disseny dels grups motobomba s’ajusta al cabal punta d’entrada d’aigua a 

la planta, i correspon a un valor de 34 m3/h. 

Es considera un cabal mínim per al funcionament dels grups del 50% del cabal mig, 

essent de 6,79 m3/h. 

Per a un correcte funcionament dels grups motobomba s’ha adoptat cinc (5) 

arrancades per hora. 

La dimensió del pou de bombament és de 2,10 x 1,70 m2, amb un volum de regulació 

de cadascun dels grups motobomba d’1,70 m3. 

L’alçada màxima de la làmina d’aigua dins del pou és de 1,60 m. 

Nivell líquid màxim al pou de bombament:    456,30 m 
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Canonada d’impulsió 

A continuació es calculen les pèrdues lineals i localitzades a la canonada d’impulsió de 

cadascun dels grups motobomba. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal grup motobomba  Q= 34 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,07  

Número de Reynolds 8,702e2  

Velocitat 1,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0548 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 3,60 m 

Pèrdues lineals totals hL  = i x L = 0,0548 x 3,60 = 0,20 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Con DN65/100  0,33 

Colze 90º   1,14 

 K = 1,47 

 

Pèrdues localitzades h1 = 1,47 
8,92

85,2 2

x
0,60 m 
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Coeficient K : 

Vàlvula de comporta  0,02 

Vàlvula de retenció  3,20 

T d’arribada   0,50 

 K = 3,72 

Pèrdues localitzades h2 = 3,72 
8,92

21,1 2

x
0,28 m 

Pèrdues totals htot. = h1 + h2 + hL = 0,60 +0,28 + 0,20 = 1,08 m 

 

Col·lector d’impulsió 

Les pèrdues al col·lector d’impulsió conjunt de l’elevació d’aigua bruta es calculen a 

continuació. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal grup motobomba  Q= 68 m3/h = 0,0188 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0188 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,06  

Número de Reynolds 1,148e3  

Velocitat 1,07 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0214 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 1,65 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0214 x 1,65 = 0,04 m 
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Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

T derivació   0,50 

Colze 90º   0,69 

Vàlvula de comporta  0,01 

Sortida    0,12 

 K = 1,21 

Pèrdues localitzades h = 1,21 
8,92

07,1 2

x
0,07 m 

Pèrdues totals htot. = h + hL = 0,07 + 0,04 = 0,11 m 

 

Canonada + col·lector d’impulsió 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 459,90 – 455,35 = 4,55 m. 

Pèrdues localitzades totals  local tot. = 0,60 + 0,28 + 0,07 = 0,95 m 

Pèrdues lineals totals h L tot. = 0,20 + 0,04 = 0,24 m 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,95 + 0,24 = 1,19 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 4,55 + 1,19 = 5,74m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 6 m. c. a. 

 

4.3. Tamís de sòlids fins 

S’instal·la un tamís rotatiu de cabal màxim a tractar 67,92 m3/h i llum de malla 1,5 mm. 

 

Cota d’entrada a tamís:       459,90 m 

 

L’aigua filtrada s’aboca des del tamís al tanc compacte de pretractament. 
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4.4. Tanc compacte de pretractament 

Al tanc de pretractament es duen a terme les operacions físiques del dessorrador i 

desgreixador. 

El nivell líquid de l’aigua al tanc és determinat per la cota de la canonada de sortida del 

tanc. 

 

Cota de sortida del tanc:       459,22 m 

 

4.5. Canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass i regulació de 

biològic 

La canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass del reactor biològic és de PEAD 

DN160 PN6. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal de dilució  Qd: 67,92 m3/h = 0,0188 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0188 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,06  

Número de Reynolds 1,148e3  

Velocitat 1,06 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0214 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 20 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0214x 20 = 0,429 m 
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Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 90º (2x1,14)  2,28 

Colze 120º (2x0,05)  1,00 

Canvi de direcció  1,13 

Vàlvula de comporta  0,02 

Con DN65/100  0,31 

Sortida    0,12 

 K = 6,36 

 

Les pèrdues al cabalímetre DN100 de mesura del cabal d’aigua bruta és de 0,05 m. 

Les pèrdues de càrrega total per al cabal de dilució es mostren a continuació: 

 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

Dilució 67,92 0,429 0,494 0,923 

 

459,22 – 0,923 = 458,29 

 

Nivell líquid en arqueta de by-pass i regulació del tractament  biològic:   458,29 m 

 

4.6. Arqueta de by-pass i regulació a biològic 

En aquesta arqueta s’executa un by-pass de regulació del cabal al tractament 

secundari mitjançant un vessador lineal i una vàlvula de comporta mural (by-pass del 

biològic). 

Cabal de dilució  Qd: 67,92 m3/h = 0,0188 m3/s 
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Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal màxim per vessador lineal: 67,92 m3/h – 33,96 m3/h = 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Longitud de vessador: L = 0,60 m 

Aplicant la fórmula per a vessador, Q = C L h3/2, s’obté la alçada de la làmina d’aigua 

sobre el vessador. 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Cota del vessador 457,90 m 

Amplada del vessador 0,20 m 

Longitud 0,60 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  457,94 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,04 m 

Velocitat 0,36 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,69 SI 

 

Nivell líquid màxim en l’arqueta de by-pass:    153,74 m 

 

4.7. Canonada d’alimentació a tractament biològic 

La canonada d’alimentació a la cambra de barreja prèvia al reactor biològic és de 

PEAD DN110 PN10. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,19  

Número de Reynolds 3,458e2  

Velocitat 0,47 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0213 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 10 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0213x 10 = 0,213 m 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,07  

Número de Reynolds 8,693e2  

Velocitat 1,20 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0544 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 10 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0544x 10 = 0,544 m 

 

Pèrdues localitzades 

h2 = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 170º (2x0,05)  0,10 

Canvi de direcció  1,13 

Vàlvula de comporta  0,02 
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Sortida    0,12 

 K = 2,87 

Pèrdues al cabalímetre DN65 de l’arqueta de sortida de l’EDAR 

Q mig   0,008 m 

Q punta  0,03 m 

Coeficient K : 

Con DN65/100    0,334 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 0,51 0,067 

punta 33,96 1,28 0,400 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

mig 13,58 0,213 0,067 0,280 

punta 33,96 0,544 0,400 0,944 

 

A partir del nivell d’aigua a l’arqueta de by-pass biològic i amb les pèrdues calculades 

per al cabal punta a la canonada d’alimentació al tractament biològic, s’obté el nivell 

mínim en la cambra de barreja. 

457,90 – 1,00 = 456,90 m 

 

Nivell líquid en cambra de barreja prèvia a reactor:    456,90 m 

 

4.8. Entrada a reactor biològic  

L’entrada al reactor biològic des de la cambra de barreja es realitza mitjançant un 

orifici de pas de dimensions 0,5 m x 0,5 m. 

 

Secció de pas: S = 0,50 x 0,50 m = 0,25 m2 
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Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal de cambra de barreja a reactor biològic: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 m3/s 

Velocitat de pas: V = 0,0096/ 0,25 = 0,038 m/s 

hP = 
g2

V2

  

 

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Canvi de direcció  1,12 

 K = 2,12 

 

Pèrdues localitzades: 0,0002 m  0,01m 

 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

Velocitat de pas: V = 0,0152/ 0,25 = 0,060 m/s 

hP = 
g2

V2

  

Pèrdues localitzades: 0,0004 m  0,02m 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 34,58 0,038 0,01 

punta 54,96 0,060 0,02 

 

456,90- 0,02 = 456,88 

 

Nivell líquid en reactor biològic:      456,88 m 
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4.9. Sortida del reactor biològic  

El tipus de sortida del reactor biològic cap al decantador és per un vessador frontal a 

una arqueta. 

Longitud del vessador: L = 2,00m 

Aplicant la fórmula per a vessador de paret ampla, Q = C L h3/2 per a cadascun dels 

cabals de disseny s’obtenen les alçades de la làmina d’aigua. 

 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal de sortida del reactor biològic cap decantador: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 

m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0096 m³/s 

Cota del vessador 456,70 m 

Amplada del vessador 0,35 m 

Longitud 2,00 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  456,72 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,02 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0152 m³/s 

Cota del vessador 456,70 m 

Amplada del vessador 0,35 m 

Longitud 2,00 m 
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Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  456,73 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,03 m 

Velocitat 0,27 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,62 SI 

 

L’alçada de descàrrega de la làmina d’aigua per al cabal punta és de 0,03 m, i a partir 

d’aquest valor s’obté la cota del vessador metàl·lic. 

456,88 - 0,03 = 456,85 m 

 

Cota del vessador metàl·lic de sortida del reactor biològic:  456,85 m 

 

L’alçada del vessador metàl·lic sobre el vessador de formigó és de 0,10 m 

456,85 – 0,10 = 456,75 m 

 

Cota del vessador de formigó de sortida del reactor biològic:  456,75 m 

 

Considerant un resguard per aeració de 0,20 m s’obté el nivell líquid del reactor 

biològic. 

456,75 – 0,20 = 456,55 m 

 

Cota del nivell líquid en arqueta de sortida del reactor  biològic: 456,55 m 

 

4.10. Canonada d’alimentació al decantador 

La canonada d’alimentació des del reactor biològic al decantador és de PEAD DN200 

PN10. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 
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Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0096 m³/s 

Diàmetre interior 180 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,13  

Número de Reynolds 4,885e2  

Velocitat 0,38 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0053 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 14 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0053x 14 = 0,075 m 

 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0152 m³/s 

Diàmetre interior 180 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,08  

Número de Reynolds 7,735e2  

Velocitat 0,60 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0083 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 14 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0083x 14 = 0,116 m 
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Pèrdues localitzades 

hP = 
g2

V2

  

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 90º   1,14 

Canvi de direcció  1,13 

Sortida    0,12 

 K = 3,89 

 

Sortida columna central del decantador 

3 orificis de dimensions 0,32 m i 0,45 m. 

Secció de pas: 3 x (0,32 x 0,45) = 0,43 m2 

Coeficient K: 1,25 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 0,36 0,025 

punta 33,96 0,53 0,063 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

mig 13,58 0,075 0,025 0,100 

punta 33,96 0,116 0,063 0,180 

 

S’adopta com a pèrdues totals un valor de 0,25 m per a tenir un resguard hidràulic. 

456,55- 0,25 = 456,30 

 

Nivell líquid en decantador:      456,30 m 
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4.11. Decantador 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal màxim per mig decantador: 0047,0
2

0,0094
  m3/s 

Coeficient per repartiment desigual:  1,20 

Cabal màxim per mig canal decantador: 1,20 x 0,0047  = 0,0056 m3/s= 5,6 l/s 

Vessador perimetral (mig decantador): L =  x R = 3,14 x 3,70 = 11,62 m. 

Cabal per ml de vessador:   q = l/seg/ml  48,0
62,11

5,6

L

Qmax   

Aplicant la fórmula de “GOURLEY” per a vessadors triangulars amb densitat de 10 

ud/ml i  = 60º:  

 

q = (8/15)*C*h^2* (tg /2) *(2*g*h)0,5  

amb un coeficient de descàrrega C=0,6, s’obté una làmina vessada h= 0,01 m 

 

456,30 – 0,01 = 456,29 m 

 

Cota del vessador triangular al canal del decantador:   456,29 m 

 

Alçada de la xapa metàl·lica sobre formigó 0,09 m 

456,29 – 0,09 = 456,20 m 

 

Cota del vessador de  formigó al canal del decantador:  456,20 m 

 

Resguard per aeració: 0,25m 

456,29 – 0,25 = 456,04 m 

 

Nivell líquid al canal de sortida del decantador (Punt alt):  456,04 m 
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Pèrdues de càrrega lineals al canal 

Amplada del canal: 0,30 m 

Alçada d’aigua al canal: 0,10m. 

Secció mullada: S = 0,30 x 0,10 = 0,03m2. 

Perímetre mullat: p = 2 x 0,10 + 0,30 = 0,50m. 

Radi hidràulic: R = 06,0
0,50

0,03
  m. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal per a mig canal: 0047,0
2

0,0094
  m3/s 

Coeficient de repartiment: C = 1,2 

Cabal adoptat per a mig canal: Q = 1,2 x 0,0047 = 0,0056 m3/s 

 

Aplicant la formula de Manning 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0056 m³/s 

Amplada 0,30 m 

Alçada d’aigua 0,10 m 

Coeficient de Manning 0,015  

 

Resultats Valor Ut 

Número de Froude 0,19  

Velocitat 0,19 m/s 

Pèrdues unitàries 0,00033 m/m 

 

Longitud de mig canal: L = m88,12
2

8,20*3,14

2

D* 



 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0003x 12,88 = 0,0043 m. 

Es consideren una pèrdues lineals al canal de 0,04 m per resguard hidràulic. 

456,04 - 0,04 = 456,00 

 

Nivell líquid canal sortida decantador (Punt baix):   456,00 m 
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4.12. Canonada d’alimentació a arqueta de sortida 

La canonada executada des del canal perimetral de recollida de l’aigua tractada del 

decantador fins a l’arqueta de sortida és de PEAD DN160 al tram soterrat i de xapa 

d’acer inoxidable DN150 al tram aeri. 

 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN150. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 3,1313e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0003 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 7 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0003x 7 = 0,003 m 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN150. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,02  

Número de Reynolds 6,1095e4  

Velocitat 0,53 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0020 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 7,0 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0020x 7,00 = 0,014 m 

Canonada de PEAD DN160. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 2,4048e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0004 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 15 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0004 x 15 = 0,006 m 

Canonada de PEAD DN160. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

 

 

 



Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del Camp 

Annex 10. Càlculs hidràulics 29 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 2,4048e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0022 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 15 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0022 x 15 = 0,033 m 

 

Cabal (m3/h) Pèrdues lineals hL (m) 

mig 13,58 0,010 

punta 33,96 0,047 

 

Pèrdues localitzades 

hP = 
g2

V2

  

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Canvi de direcció  1,13 

Entrada   0,50 

Colze 90º (2 x 0,70)  1,40 

Sortida    0,12 

 K = 4,46 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 0,22 0,011 

punta 33,96 0,53 0,062 

 

Pèrdues al cabalímetre DN65 de l’arqueta de sortida d’aigua tractada del decantador 

Q mig   0,01 m 

Q punta  0,07 m 
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Coeficient K : 

Con DN65/100    0,33 

 

Pèrdues al cabalímetre DN100 de l’arqueta de sortida de l’EDAR 

Q mig   0,008 m 

Q punta  0,04 m 

Coeficient K : 

Con DN100/150    0,31 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 1,14 0,054 

punta 33,96 2,84 0,329 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

mig 13,58 0,010 0,054 0,064 

punta 33,96 0,047 0,329 0,376 

 

A partir del nivell d’aigua al canal de recollida del decantador i considerant les pèrdues 

totals corresponents al cabal punta s’obté el nivell màxim en l’arqueta de sortida. 

456,00 – 0,376 = 455,62 m 

 

Nivell líquid màxim en arqueta sortida d’aigua tractada:   455,62 m 

 

4.13. Arqueta de sortida de l’aigua tractada de l’EDAR 

Sortida per vessador rectangular frontal 

Longitud de vessador = 2,00 m 
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Aplicant la fórmula per a vessador de paret ampla, Q = C L h3/2, s’obtenen les següents 

alçades de la làmina d’aigua (h): 

Cabal punta Qp:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Nivell de la làmina aigua avall 454,89 m 

Amplada del vessador 0,25 m 

Longitud 2 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  455,87 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,02 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Nivell de la làmina aigua avall 454,89 m 

Amplada del vessador 0,25 m 

Longitud 2 m 

 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  455,86 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,01 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

 

L’alçada de la làmina d’aigua vessada és de 0,02 m per al cabal punta 

455,62 m - 0,02 m = 455,60 m 

 

Cota del vessador de l’arqueta de sortida d’aigua tractada:  455,60 m 
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4.14. Canonada de sortida d’aigua tractada  

La canonada de sortida de l’arqueta d’aigua tractada és de PEAD corrugat DN160. 

Cabal punta Qp: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal mig Qm:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Aplicant la formula de Manning s’obtenen els calats següents: 

 
PROJECTE : 

CONCEPTE : Tub de l'arqueta de sortida EDAR

Longitud 0,32 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,0094 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 3,12 %

Radi interior: 0,069 m Diàmetre (mm) DN-160

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,029 2,20 125,94 0,002 0,130 0,017 1,68 0,0037 3,74 20,65%

0,040 2,00 114,85 0,004 0,157 0,023 2,04 0,0073 7,33 28,99%

0,046 1,92 109,82 0,004 0,169 0,026 2,19 0,0094 9,43 33,04%

0,05 1,81 103,84 0,01 0,183 0,028 2,35 0,01 12,29 38,04%

0,06 1,71 98,00 0,01 0,198 0,031 2,50 0,02 15,39 43,04%

0,07 1,61 92,24 0,01 0,211 0,034 2,63 0,02 18,68 48,04%

0,07 1,51 86,51 0,01 0,225 0,036 2,74 0,02 22,08 53,04%

0,08 1,41 80,74 0,01 0,239 0,038 2,84 0,03 25,53 58,04%

0,09 1,31 74,88 0,01 0,253 0,039 2,91 0,03 28,94 63,04%

0,09 1,20 68,85 0,01 0,268 0,040 2,98 0,03 32,25 68,04%

0,10 1,09 62,56 0,01 0,283 0,041 3,02 0,04 35,34 73,04%

0,11 0,98 55,88 0,01 0,299 0,042 3,04 0,04 38,12 78,04%

0,11 0,85 48,63 0,01 0,316 0,042 3,05 0,04 40,46 83,04%

0,12 0,71 40,46 0,01 0,336 0,041 3,02 0,04 42,18 88,04%

0,13 0,53 30,59 0,01 0,360 0,040 2,97 0,04 43,01 93,04%

0,14 0,28 16,08 0,01 0,395 0,038 2,84 0,04 42,25 98,04%

0,14 0,00 0,00 0,01 0,434 0,035 2,67 0,04 40,00 100,00%

0,046 1,92 109,82 0,004 0,169 0,026 2,19 0,0094 9,43 33,04%

Projecte constructiu de la nova EDAR de Botarell 
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Cota rasant del col·lector a l’arqueta de sortida:   454,85 m 

 

Nivell líquid de l’aigua: 

 Mínim:     454,85+0,029 = 454,88 

Màxim:     454,85+0,046 = 454,90 

 

Cota rasant del col·lector al pou de registre:    454,84 m 
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4.15. Col·lector de sortida de l’EDAR a la Rasa de la Fonollosa 

L’aigua tractada a l’EDAR de Cabra del Camp es conduïda des de l’arqueta de sortida 

cap a la Rasa de la Fonollosa mitjançant un col·lector de PEAD corrugat de diàmetre 

DN 400. 

Per al càlcul de canonades amb funcionament en làmina lliure s’utilitza la formulació 

de Manning. 

En la següent taula s’exposen els resultats de calat al col·lector per als cabals punta i 

mig de l’aigua tractada. 

Cabal punta Qp: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal mig Qm:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

PROJECTE : 

CONCEPTE : Sortida de l'EDAR

Longitud 21,15 m

Cabal màxim a alleujar

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0,48 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0,007

Pendent: 14,51 %

Radi interior: 0,17 m Diàmetre (mm) DN-400

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0,025 2,59 148,53 0,003 0,187 0,016 3,47 0,0104 10,42 7,35%

0,039 2,45 140,57 0,006 0,234 0,024 4,58 0,0262 26,16 11,38%

0,04 2,44 139,88 0,01 0,238 0,025 4,68 0,03 28,03 11,76%

0,06 2,30 131,66 0,01 0,287 0,035 5,82 0,06 58,37 16,76%

0,07 2,17 124,38 0,01 0,330 0,044 6,80 0,10 99,20 21,76%

0,09 2,05 117,69 0,02 0,370 0,053 7,66 0,15 149,70 26,76%

0,11 1,94 111,39 0,02 0,407 0,061 8,42 0,21 208,83 31,76%

0,13 1,84 105,35 0,03 0,443 0,068 9,10 0,28 275,42 36,76%

0,14 1,74 99,48 0,04 0,478 0,075 9,69 0,35 348,16 41,76%

0,16 1,64 93,71 0,04 0,512 0,081 10,22 0,43 425,63 46,76%

0,18 1,54 87,98 0,05 0,546 0,087 10,67 0,51 506,30 51,76%

0,19 1,44 82,22 0,05 0,580 0,092 11,06 0,59 588,51 56,76%

0,21 1,33 76,39 0,06 0,615 0,096 11,39 0,67 670,48 61,76%

0,23 1,23 70,41 0,06 0,650 0,099 11,65 0,75 750,24 66,76%

0,24 1,12 64,20 0,07 0,687 0,101 11,84 0,83 825,64 71,76%

0,26 1,01 57,64 0,07 0,726 0,103 11,96 0,89 894,22 76,76%

0,28 0,88 50,56 0,08 0,768 0,103 11,99 0,95 953,05 81,76%

0,30 0,74 42,67 0,08 0,815 0,103 11,93 1,00 998,36 86,76%

0,31 0,58 33,35 0,09 0,870 0,100 11,74 1,02 1024,51 91,76%

0,33 0,36 20,73 0,09 0,945 0,095 11,34 1,02 1019,46 96,76%

Projecte constructiu de EDAR Cabra del Camp
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També s’ha obtingut el calat del col·lector per al transport del cabal de by-pass general 

de planta, i que és de 0,31 m. 

La rasant del col·lector de sortida és situa a una cota de 451,75 m. 
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Per al cabal punta de l’EDAR Qp = 33,96 m3/h  451,75 + 0,039 = 451,79 m 

Per al cabal mig de l’EDAR Qm = 13,58 m3/h  451,75 + 0,025 = 451,77 m 

 

Nivell mínim d’aigua al col·lector de sortida de l’EDAR a la rasa: 451,77 m 

 

Per a un període de retorn de 500 anys la cota del nivell d’aigua a la Rasa de la 

Fonollosa és la 451,54 m. Aquest valor s’ha calculat a l’apèndix d’inundabilitat de 

l’annex nº3. Estudi d’alternatives. 

 

Nivell líquid a la Rasa de la Fonollosa     451,54 m 

 

Per tant, es compleix que l’abocament de l’aigua tractada de l’EDAR es situa per sobre 

del nivell líquid de la rasa. 

451,77 m > 451,54 m 

 

Cota de fons de la riera al punt d’abocament de l’EDAR:   448 m 
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5. Càlculs dels grups motobomba de l’EDAR 

Es dimensionen els grups motobomba de l’estació depuradora per a la línia d’aigua i 

de fangs. 

 

5.1. Línia d’aigua 

5.1.1 Grups motobomba d’aigua bruta 

El dimensionament dels grups motobomba per a l’elevació de l’aigua bruta es mostra a 

l’apartat 4 del present annex. 

S’instal·len 2+1 grups motobombes de les següents característiques: 

Cabal mig: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal punta: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Nivell d’aspiració mínim:    455,35 m 

Cota d’entrada a tamís rotatiu:   459,90 m 

Alçada geomètrica: Hg = 459,90 – 455,35 =  4,55 m 

Alçada manomètrica: Hm = 5,74 m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 8 m 

 

5.1.2 Grups motobomba de fangs de recirculació 

S’instal·len 1+1 grups motobomba per a la recirculació dels fangs des de l’arqueta de 

fangs fins a la cambra de mescla d’entrada al reactor biològic. 

Per al càlcul de les pèrdues lineals en canonada a pressió s’utilitza la formula de Darcy 

– Weisbach: 

J = 
g

v

D

f

2
·

2

  

on: 

J Pèrdua de càrrega per unitat de longitud, en m/m. 

L Longitud de càrrega continua, en m. 

D Diàmetre interior de la canonada, en m. 
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v velocitat de l’aigua, en m/s. 

g acceleració de la gravetat, en m/s2. 

f coeficient de pèrdua de càrrega per unitat de longitud. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 /PEAD DN90. 

Cabal : 21,0 m3/h = 0,0058 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0058 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,10  

Número de Reynolds 6,6753e2  

Velocitat 1,16 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0821 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 19,0 m 

Pèrdues lineals hL1 = i x L = 0,0821x 19,0 = 1,56 m 

 

Pèrdues localitzades 

a) Canonada d’impulsió del grup motobomba 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º    1,14 

Con d’ampliació DN 65/80  0,31 

 K = 1,45 
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Pèrdues localitzades h1 = 1,45 
8,92

76,1 2

x
0,23 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 90º (3x1,14)   3,42 

Sortida     0,12 

 K = 6,76 

Pèrdues localitzades h2 = 6,76 
8,92

16,1 2

x
0,46 m 

Les pèrdues al cabalímetre DN80 de mesura dels fangs de recirculació és de 0,001 m. 

hcab. = 0,001 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 456,90 – 456,10 = 0,80 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,23 + 0,46 + 1,56 = 2,25 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 0,80 + 2,25 = 3,05 m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 3,5 m. c. a. 

 

5.1.3 Grup motobomba de flotants del decantador 

S’instal·la un grup motobomba per a impulsar els flotants del decantador, recollits a 

l’arqueta adossada al tractament biològic, fins al concentrador de greixos. 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN65 / PEAD DN75. 

Cabal : 3,0 m3/h = 0,0008 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0008 m³/s 

Diàmetre interior 65 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 
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Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,58  

Número de Reynolds 1,1103e2  

Velocitat 0,23 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0243 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 70,0 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0243x 70,0 = 1,70 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º (5x1,14)   5,70 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 120º (3x0,50)   1,50 

Sortida     0,12 

 K = 10,54 

Pèrdues localitzades h = 10,54 
8,92

25,0 2

x
0,033 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 459,70 – 456,20 = 3,50 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,033 + 1,70 = 1,74 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 3,50 + 1,74 = 5,24m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 6 m. c. a. 

 

5.1.4 Grup motobomba de buidats i drenatge 

S’instal·len 2 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a impulsar 

l’aigua residual del buidat del reactor/decantador o drenatge de l’espessidor, fins a la 

capçalera de planta. 
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Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 / PEAD DN90. 

Cabal : 15,0 m3/h = 0,0042 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0042 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,13  

Número de Reynolds 4,809e2  

Velocitat 0,84 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0592 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 55,0 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0592 x 55,0 = 3,26 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º     1,14 

Con d’ampliació DN65/80  0,31 

K = 1,45 

Pèrdues localitzades h1 = 1,45 
8,92

26,1 2

x
0,12 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 90º (3x1,14)   3,42 
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Colze 120º (1x0,50)   0,50 

Sortida     0,12 

 K = 7,26 

Pèrdues localitzades h2 = 7,26 
8,92

83,0 2

x
0,25 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 456,50 – 451,00 = 5,50 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,12 + 0,25 + 3,26 = 3,63 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 5,50 + 3,63 = 9,13m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 10 m. c. a. 

 

5.2. Línia de fangs 

5.2.1 Grup motobomba de fangs en excés 

S’instal·len 1+1 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a 

impulsar els fangs en excés del decantador fins a l’espessidor. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 / PEAD DN90. 

Cabal :5,50 m3/h = 0,0015 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0015 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,36  

Número de Reynolds 1,758e2  

Velocitat 0,31 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0223 m/m 

 



Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del Camp 

Annex 10. Càlculs hidràulics 41 

Longitud de la canonada: L = 36,0 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0223 x 36,0 = 0,80 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º  (2x1,14)   2,28 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Con d’ampliació DN65/80  0,31 

K = 5,81 

Pèrdues localitzades h1 = 5,81 
8,92

46,0 2

x
0,07 m 

Coeficient K : 

Colze 90º (4x1,14)   4,56 

Sortida     0,12 

 K = 4,68 

Pèrdues localitzades h2 = 4,68 
8,92

30,0 2

x
0,02 m 

 

Les pèrdues al cabalímetre DN40 de mesura dels fangs en excés és de 0,001 m. 

hcab. = 0,001 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 462,00 – 456,10 = 5,90 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,07+ 0,02 + 0,001 + 0,80 = 0,89 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 5,90 + 0,89 = 6,80m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 8 m. c. a. 
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5.2.2 Grup motobomba de fangs espessits a decantador centrífug 

S’instal·len 1+1 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a 

impulsar els fangs en excés del decantador fins a l’espessidor. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN50 / 65. 

Cabal :2,50 m3/h = 0,0007 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0015 m³/s 

Diàmetre interior 65 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-3 m2/s 

 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 6,49  

Número de Reynolds 9,8646  

Velocitat 0,31 m/s 

Pèrdues unitàries 0,226 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 8,20 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,226 x 8,20 = 1,86 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Canvi de direcció   1,13 

K = 1,15 

Pèrdues localitzades h1 = 1,15 
8,92

35,0 2

x
0,007 m 
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Coeficient K : 

Colze 90º  (4x1,14)   4,56 

Vàlvula de papallona   0,50 

Sortida     0,12 

K = 5,18 

Pèrdues localitzades h2 = 5,18 
8,92

21,0 2

x
0,011 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 459,53 – 457,81 = 1,72 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,007+ 0,011 + 1,86 = 1,88 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 1,72 + 1,88 = 3,60m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 10 m. c. a. 

 

La pressió d’impulsió del grup motobomba helicoïdal per a aquestes aplicacions es d’1 

bar per causa del tipus de fluid a impulsar (fangs espessits amb una concentració 

mitjana de 30 Kg/m3). 
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6. Resum. Línia piezomètrica 

A la següent taula es mostra la línia piezomètrica de l’aigua residual en el tractament a 

realitzar en l’EDAR de Cabra del Camp. 

Element o Instal·lació EDAR Cabra del Camp Cota o nivell (m) 

- Cota rasant del col·lector a la sortida del sobreeixidor  456,70 

- Cota rasant del col·lector a l’entrada del canal de desbast 456,57 

- Cota del canal de desbast de sòlids 456,25 

- N.L. màxim a l’orifici de sortida cap al pou de bombament 456,41 

- Cota de sortida de l’aigua al canal 456,35 

- N.L. mínim al pou de bombament  455,35 

- N.L. màxim al pou de bombament 456,30 

- Cota d’entrada al tamís 459,90 

- Cota de sortida del tanc del pretractament 459,22 

- N.L. en arqueta de by-pass i regulació del tractament biològic (Qd) 458,29 

- N.L. màxim en l’arqueta de by-pass 457,94 

- N.L. en cambra de barreja prèvia a reactor 456,90 

- N.L. en reactor biològic 456,88 

- Cota del vessador metàl·lic de sortida del reactor biològic 456,85 

- Cota del vessador de formigó de sortida del reactor biològic 456,75 

- N.L. en arqueta de sortida del reactor biològic 456,55 

- N.L. en decantador 456,30 

- Cota del vessador triangular al canal del decantador 456,29 

- Cota del vessador de formigó al canal del decantador 456,20 

- N.L. al canal de sortida del decantador (Punt alt) 456,04 

- N.L. al canal de sortida del decantador (Punt baix) 456,00 

- N.L. màxim en arqueta de sortida d’aigua tractada 455,62 

- Cota del vessador de l’arqueta de sortida d’aigua tractada 455,60 

- Cota rasant del col·lector a l’arqueta de sortida 454,85 

     - N.L. mínim d’aigua tractada al col·lector 454,88 

     - N.L. màxim d’aigua tractada al col·lector  454,90 

- Cota rasant del col·lector al pou de registre 454,84 

- N.L. mínim d’aigua al col·lector de sortida de l’EDAR a la Rasa de 
la Fonollosa 

451,77 

- N.L. a la Rasa de la Fonollosa  451,54 

- Cota de fons de la Rasa de la Fonollosa 448,00 

Taula 1. Resum de la línia piezomètrica de l’EDAR de Cabra del Camp 
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1. Introducció. 

En el present annex es descriuen els diferents elements d’obra civil i edificacions que 

conformaran els treballs de construcció de l’ estació depuradora d’aigües residuals de 

Cabra del Camp. 

 

2. Descripció de l’obra civil 

Les edificacions o elements que formen part de la depuradora són : 

 

2.1. Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

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

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

de 30 cm de gruix i llosa superior de 20 cm de gruix. 

 

2.2. Mòdul de tractament biològic. 

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

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

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

reactor biològic  serà de 612,02 m3. 

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

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

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

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

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

243,12m3. 

Es construirà a nivell de superfície una vorera de 1 m d’amplada en tot el perímetre 

circular del mòdul. 

Així mateix, aquest mòdul estarà protegit per una barana perimetral d’1,00 m d’alçada. 
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2.3. Edifici de pretractament, bufants i deshidratació. 

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

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

control, magatzem i serveis.  

Aquesta construcció es realitzarà amb elements prefabricats de formigó. Al document 

2. Plànols, se’n detallen les dimensions concretes, amb acabats exteriors a determinar 

per la direcció d’obra. 

 

2.4. Espessidor de fangs. 

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

m3 de capacitat (alçada cilíndrica de 3,00 m i alçada total de 5,43 m). 

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

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

 

2.5. Biofiltre de desodorització 

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

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

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

encenall de fusta). 

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

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

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

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

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

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

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

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

enfoscat amb morter. 
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2.6. Centre de transformació. 

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

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

acabats exteriors a determinar per la direcció d’obra. 

 

2.7. Arqueta de repartiment i by-pass biològic. 

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

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

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

una certa fracció del cabal mig. 

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

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

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

de 20 cm. 

 

2.8. Arqueta de presentació d’aigua tractada. 

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

2,60 m i 3,00m d’alçada lliure.  

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

tractada). 

La llosa de solera es de formigó armat de 30 cm de gruix. 

Els murs de tancament seran de formigó armat de 30 cm de gruix.  

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

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

cota de solera fins la cota de sortida. 

 

3. Bases de càlcul 

Per al càlcul estructural dels elements de l’estació s’ha aplicat el mètode dels Estats 

Límits de la Instrucció EHE-08  “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
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Es defineix com Estat Límit aquelles situacions per les que, de ser superades, pot 

considerar-se que l’estructura no compleix algunes de les funcions per les que ha estat 

projectada. Es consideren els Estats Límit Últims i els Estats Límit de Servei. 

Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que produeixen la posada en fora de 

servei de l’estructura, per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. 

S’inclou dins la denominació d’Estat Límit de Servei totes aquelles situacions de 

l’estructura per les que no es compleixen els requeriments de funcionalitat, comoditat, 

durabilitat o d’altres aspectes requerits. 

 

4. Normativa aplicable 

Es considera la següent normativa aplicable: 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

 Código Técnico de la Edificación. Partes de Seguridad Estructural (SE), 

Seguridad Estructural Acero (SE-A), Seguridad Estructural Acciones en la 

Edificación (SE-AE) y Seguridad Estructural Cimientos (SE-C) 

 Eurocódigo 2 Estructuras de Hormigón 

 Eurocódigo 4 Estructuras Mixtas 

 

5. Accions 

En el càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions: 

 Accions permanents (G) 

El pes propi dels diferents elements s’ha calculat a partir de la seva geometria 

adoptant una densitat del formigó de valor c = 2,5 t/m3. 

L’empenta de les terres s’ha determinat considerant reblert amb els següents 

paràmetres: 

 Angle de fregament intern  :  30º 

 Densitat del sòl  :   2,0 t/m3 

 Cohesió c:    0,0 kg/cm2 
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El càlcul del coeficient d’empenta activa h s’ha determinat a partir de la teoria de 

Coulomb d’acord amb la següent expressió: 

2

2

2

)( · )(

)( · )(
1 · 

)(

sensen

sensen
sen

sen
h

 

on: 

 h , és el coeficient d’empenta horitzontal 

 , és l’angle que forma el parament de l’extradós amb la solera 

 ,  és l’angle del talús en coronació 

 , és l’angle de fregament mur-sòl de l’extradós. 

 , és l’angle de fregament intern del sòl de l’extradós 

Accions variables (Q) 

- Sobrecàrregues 

Per al dimensionaments dels pous i arquetes s’ha considerat una sobrecàrrega 

en coronació de 1,0 t/m2. 

- Nivell freàtic i subpressió 

Els sondeigs realitzats no van detectar cap presència de nivell freàtic.  

 

6. Materials 

6.1. Formigons 

El tipus de formigó a emprar per als elements construïts in-situ ve determinat, a banda 

de per criteris resistents, per l’agressivitat del medi, el qual es defineix a partir de les 

classes generals i específiques d’exposició. 

A la taula següent es resumeixen les classes d’exposició, la resistència mínima 

exigible del formigó i la denominació del formigó segons la nomenclatura de l’EHE. Per 

necessitats estructurals es podran adoptar formigons de característiques superiors 

(resistents i de durabilitat) a les aquí exposades. 
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CLASSE D’EXPOSICIÓ 

Element estructural Classe general/específica 
Resistència mínima 

(N/mm2) 

Fonamentacions de l’espessidor de 
fangs, fonamentacions dipòsit clorur 
fèrric, arquetes de mesura, biofiltre de 
desodorització, fonaments de l’edifici 
de pretractament, forjat i solera 
d’aquest. 

Classe IIa 25 

Sobreeixidor de captació, arqueta de 
presentació, pou de bombament 
interior de l’edifici, mòdul de 
tractament i arqueta de repartiment i 
by-pass biològic. 

Classe IIa+Qb 30 

 

Finalment s’han adoptat resistències superiors a les estrictament necessàries per 

agressivitat, adoptant-se els següents formigons: 

Neteja i nivellació   HM-15 

Fon. espessidor  HA-30 / P / 20 / IIa 

Fon. dipòsit clorur  HA-30 / P / 20 / IIa 

Solera i forjat edifici   HA-30 / P / 20 / IIa 

Pou bombament edifici HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Arqueta presentació  HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Arquetes mesura  HA-30 / P / 20 / IIa 

Sobreeixidor de captació HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Mòdul de tractament   HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Biofiltre desodorització HA-30 / P / 20 / IIa 

Arqueta repartiment  HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Totes les cobertes s’impermeabilitzaran. 

 

6.2. Armadura passiva 

Per a l’armadura passiva s’adopta l’acer tipus B-500-S. 
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6.3. Acers en perfils i xapes 

S’adopta acer tipus S-275-JR. 

 

6.4. Recobriments 

A continuació s’especifiquen els recobriments per als diferents elements estructurals. 

S’ha considerat una vida útil del projecte de 50 anys i un control intens de l’execució. 

 

Element Exposició 
Rec. Mínim 

(mm) 
r (mm) 

Recobriment 
nominal (mm) 

arquetes de 
mesura i biofiltre 

IIa 25 5 30 

Fonaments IIa 30 10 40 

Pou de 
bombament, 
arqueta de 

presentació, 
sobreeixidor, 

mòdul de 
tractament i 
arqueta de 
repartiment 

IIa+Qb 55 5 60 

 

6.5. Prefabricats 

L’estructura de l’edifici de pretractament és prefabricada, i els bufants i  la 

deshidratació estan formades per elements prefabricats i elements executats in-situ. 

Els elements prefabricats a considerar són els següents: 

- Corretges tubulars de coberta, de formigó pretensat tipus VT-25. 

- Pilars de formigó armat, de 50x40 cm, de 6,7 metres d’altura provistos de 

mènsula. 

- Bigues delta de formigó pretensat suportades en els pilars, amb una llum de 

11m. 

- Jàsseres carrileres de formigó pretensat, sèrie JI-80. 
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Apèndix 1. Càlculs estructurals dels elements
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1. Control i seguretat 

1.1. Instruccions i normes emprades 

En el càlcul de les accions i coeficients de seguretat, s’ha empleat el codi tècnic de 

l’edificació CTE: Seguridad estructural: Bases de Cálculo y acciones en la 

edificación 

S’han utilitzat així mateix el R.D. 1371/2007 de 19 d’ octubre per el qual s’aprova el 

document bàsic DB-HR protecció front al soroll del codi tècnic de l’edificació i es 

modifica el R.D. 314/2006 de 17 de març s’aprova el CTE. 

En el càlcul de les accions que actuen sobre els diversos elements de les estructures 

no contemplades en la CTE, s’ha utilitzat: 

 IAP "Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de 

Carretera" del Ministerio de Fomento, aprovada per Ordre Ministerial del 12 de 

Febrer de 1998.  

 IAPF "Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de 

Ferrocarril” del Ministerio de Fomento, aprovada per Ordre Ministerial del 12 de 

Febrer de 1998. 

En el dimensionament i comprovació dels elements de formigó armat i de formigó 

pretesat s’ha seguit la “Instrucció de formigó estructural” EHE, aprovada per Reial 

Decret 2661/1998 de 11 de Desembre de 1998.  

En el dimensionament i comprovació dels elements d’acer s’ha seguir el codi tècnic de 

l’edificació CTE: Seguretat estructural: Acer. 

 

1.2. Valors representatius de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats a la instrucció EHE.  

Les accions es defineixen, en la seva magnitud, per els seus valors representatius. 

Una mateixa acció pot tenir un únic o varis valors representatius, segons s’indica a 

continuació, en funció del tipus d’acció. 

 

Accions permanents (g) 

En les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident amb el 

valor característic Gk. 
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Accions permanents de valor no constant (g*) (reològiques) 

Es considera un únic valor representatiu, coincident a,b el valor característic 

corresponent a l’instant “t” en el que es realitza la comprovació. 

 

Accions variables (q) 

Cadascuna de les accions variables pot ser considerada amb els següents valors 

representatius.  

 Valor característic Qk: valor de l’acció quan actua aïlladament o de l’acció 

principal. 

 Valor de combinació i *Qk: valor de l’acció quan actua en companyia d’alguna 

altra acció variable. 

En el punt següent es mostren les diferents taules on es recullen els coeficients de 

seguretat i combinació per a els diferents Estats Límit a cada situació de projecte.  

 

1.3. Valors de Càlcul de les Accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en el document SE-AE del 

CTE. Els valors de càlcul de les diferents accions són els obtinguts aplicant el 

corresponent coeficient parcial de seguretat i els valors representatius de les accions, 

definits a l’apartat anterior.  

 

Estat Límit Últim (E.L.U.) 

En els coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors bàsics:  

-ELU de trencament del formigó: 

Situació persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de seguretat 

( ) 
Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable 
Principal 

( p) 

Acompanyament 

( a) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
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-ELU trencament de formigó en fonamentacions. 

Situació persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de seguretat 

( ) 
Coeficients de combinació ( ) 

Favorable Desfavorable 
Principal 

( p) 

Acompanyament 

( a) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

 

Quan el comportament de l’estructura pugui ser molt sensible a variacions de les 

accions permanents d’un lloc a un altre de l’estructura, les parts favorable i 

desfavorable de la mateixa acció seran considerades com accions separades, 

aplicant-se uns coeficients G diferents i específics per a cada una d’elles. Els valors 

d’aquests coeficients seran:  

 En la part favorable de l’acció:  G1 = 0,9 

 En la part desfavorable de l’acció:  G2 = 1,1 

 

Estats Límits de Servei (E.L.S.) 

En els coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors: 

Concepte 

Situacions persistents i 
transitòries 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Accions permanents G = 1,0 G = 1,0 

Accions permanents de valor 
no constant 

Reològiques G* = 1,0 G* = 1,0 

Accions del terreny G* = 1,0 G* = 1,0 

Accions variables Q = 0 Q = 1,0 

 

La comprovació de la seguretat del terreny de suport de sabates s’efectua amb la 

combinació d’esforços corresponents a els estats límit se servei. 

 

1.3.1 Combinació d’Accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en la Instrucció EHE. 
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Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de 

les accions on la seva actuació pot ser simultània, segons els criteris generals que 

s’indiquen a continuació. 

 

Estats Límit Últims 

Situacions persistents i transitòries 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

  

Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

On: 

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament 

ψp,1 Coeficient de combinació de l’acció variable principal 

ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament 

 

Estats Límit de Servei 

Es considera que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, 

les vibracions o el deteriorament, si es compleix, per a les situacions de dimensionat 

pertinents, que l’efecte de les accions no arriba a el valor límit admissible establert per 

a dit efecte.  

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es 

determinaran a partir de la corresponent combinació d’accions e influències 

simultànies, d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació. 

 Els efectes a causa de les accions de curta durada que poden resultar 

irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus 

denominat característica, a partir de l’expressió. 
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Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor característic ( Qk ), havent d’adoptar com a tal 

una darrera l’altre successivament en els anàlisis esmentats; la resta de les accions 

variables, en valor de combinació ( ψ0 · Qk ). 

 Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar reversibles, 

es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat freqüent, 

a partir de l’expressió: 

 

es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor freqüent ( ψ1 Qk ), havent d’adoptar com 

a tal una darrera l’altre successivament en anàlisis diferents; 

c) la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk ). 

 Els efectes deguts a les accions de llarga durada, es determinen mitjançant 

combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de 

l’expressió: 

 

essent: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) totes les accions variables, en valor quasi permanent ( ψ2 Qk ). 

Els coeficients de combinació són els establerts a la taula 4.2 del Document Bàsic SE, 

del CTE i que es mostra a continuació: 
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Resum de coeficients de simultaneïtat 

Sobrecàrrega ψ ψ Ψ2 

Neu 0.5 0.2 0 

Vent 0.6 0.5 0 

Ús ( tipus C ) 0.7 0.7 0.6 

Manteniment en coberta ( Tipus H ) 0 0 0 

 

2. Característiques dels materials 

2.1. Criteris de durabilitat i característiques dels materials 

 

2.1.1 Criteris de durabilitat 

D’acord amb la instrucció EHE, es pren per al projecte una classe d’exposició IIb (Font: 

Comisió Permanent del Formigó CPH). Per als elements soterrats, l’ambient 

considerat és el lla. 
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Recobriment mínim (mm) 

Resistència característica 
del formigó [MPa] 

Tipus d’Element 
Recobriment Mínim [mm] Segons 

la Classe d’Exposició (**) 

IIb 

25 <= fck <= 40 

general 30 

elements 
prefabricats i 

làmines 
25 

fck >= 40 

general 25 

elements 
prefabricats i 

làmines 
25 

(*) El projecte fixarà el recobriment amb l’objecte que es garanteixi adequadament la protecció de les 

armadures front a l’acció agressiva ambiental.. 

(**) En el cas de classes d’exposició H, F, o E, l’espessor del recobriment no es veurà afectat. 

 

D’acord amb la taula 37.2.4.1.b de la EHE i considerant la limitació en funció de la 

mida màxima de l’àrid utilitzat per a els formigons, es prenen uns recobriments en els 

diferents elements de: 

Element Recobriment geomètric (mm) 

Fonamentació 40 

Murs i pilars in situ 40 

Prefabricats 40 

 

Les limitacions les relacions aigua/ciment especificades a la taula 37.3.2.a s’inclouen 

en els quadres de característiques dels plànols de projecte. En canvi, com s’especifica 

als comentaris de l’article  37.3.2 de la EHE, les resistències característiques mínimes 

especificades a la taula 37.3.2.b nomes son orientatives de les resistències obtingudes 

partint de les dosificacions imposades per a cada ambient a la taula 37.3.2.a. 

 

2.1.2 Característiques dels materials 

2.1.2.1 Elements de formigó armat in situ 

 Formigó fonamentacions HA-30 

 Formigó alçats  HA-30 

 Acer passiu   Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 
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2.1.2.2 Elements de formigó armat en prefabricats 

 Formigó   HA-40 

 Acer passiu   Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.3 Corretges Dalla 

 Formigó HP-35 

 Armadura activa  Filferros UNE 36094-1997 i 1860 C4,0 I1 

     Filferros UNE 36094-1997 i 1860 C5,0 I1 

 

2.1.2.4 Elements de formigó pretesat produïts en motlle 

Formigó   HP-50 

 Armadura activa  Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 9,3 

     Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 13,0 

     Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 15,2 

 Armadura passiva  Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T 

     Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.5 Formigó armat en capa de compressió “in situ” 

 Formigó   HA-25 

 Acer passiu   Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T 

     Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

Llum pont 
(m) 

Càrrega màxima 
(T) 

Reacció màx. 
Kg 

Reacció min. 
Kg 

Pes grua 
Kg 

5,80 1,6 2200 630 1230 

11,00 6,3 7340 1780 2820 

-- 1,6 1850 250 250 
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3. Valors característics de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats al ”Documento Básico SE-

AE” del Codi Tècnic de l’Edificació. Per a alguna acció particular s’han considerat els 

criteris definits a altres instruccions o recomanacions, enumerades a l’apartat 

“normativa utilitzada”. 

 

3.1. Accions permanents 

Es refereix als pesos dels elements que constitueixen l’obra, i es suposa que actuen 

en tot moment, essent constants en magnitud i posició. Aquestes accions són el pes 

propi i la càrrega morta.  

 

3.1.1 Pes Propi 

La càrrega es dedueix de la geometria teòrica de l’estructura, considerant la densitat 

del formigó armat un valor de 2,5 t/m3. Les característiques geomètriques dels 

elements prefabricats figuren als fulls adjunts. 

 

3.1.2 Càrrega morta 

Son les degudes als elements no resistents que es carreguen sobre l’estructura i que 

tenen un pes cert pes específic. Els valors d’aquests pesos específics són 

proporcionats pels fabricants. En cas de no disposar de la informació es recorrerà als 

llistats que apareixen a l’Annex C del DB-SE-AE. 

 Edifici de bombes: 

o Coberta panel tipus sandwich en formació de coberta 15 Kp/m2 

o Resta d’elements resistents en funció del pes propi 

 

3.1.3 Pont grua 

Es disposen 2 ponts grua 6,3 i 1,6 T de capacitat. També es disposarà un polipast amb 

una capacitat d’1,6 T 
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3.2. Accions permanents de valor no constant 

3.2.1 Accions degudes a assentament del terreny de fonamentació 

No es considerarà aquesta acció, ja que la informació geotècnica disponible facilita 

una tensió admissible que ja inclou aquesta possibilitat. 

 

3.2.2 Accions degudes al terreny 

En aquest apartat es consideraran les accions originades pel terreny natural o reblert, 

sobre els elements de la estructura en contacte amb ell.  

L’acció del terreny sobre l’estructura és doble: pes sobre elements horitzontals i 

empenta sobre elements verticals. 

El pes es determinarà aplicant el volum de terreny que gravita sobre la superfície de 

l’element horitzontal, el pes específic del reblert abocat i compactat. En el nostre cas, 

es considera una densitat de 2,00 t/m3.  

Es calculen les empentes en cas no sísmic mitjançant les fórmules del coeficient 

d’empenta activa, passiva i en repòs establertes en el codi tècnic de l’edificació CTE 

DB-SE-C Seguretat Estructural: Fonamentacions. 

Es caracteritza el terreny mitjançant els següents paràmetres:  

 Angle fregament intern: 30º 

 Cohesió:   0 T/m2 

En cap cas en que la seva actuació sigui desfavorable per a l’efecte estudiat, el valor 

de l’empenta serà inferior a l’equivalent, empenta hidrostàtica d’un fluid de pes 

específic igual a 5 kN/m3. 

En cas que existeixi una incertesa sobre la possible actuació de l’empenta de terres, 

no haurà de ser considerada en els casos en que la seva actuació sigui favorable per 

l’efecte en estudi.  

No s’inclouen en aquesta acció la possible presència de sobrecàrregues d’ús, actuant 

a la coronació dels terraplens, que ocasionen un increment dels pesos i empentes 

transmeses pel terreny a l’element portant. L’actuació d’aquestes sobrecàrregues es 

considerarà com una acció variable, tal com s’especifica a l’apartat “Accions 

Variables”.  

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

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

Empenta activa 

 

 

 

 

Empenta passiva 

A causa de la falta de seguretat de la mobilització de l’empenta passiva, s’ha decidit no 

incloure aquesta acció. Tot i així s’indica com s’obté en el cas que sigui possible el seu 

ús.  
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Empenta al repòs: 

 

 

 

3.3. Accions  variables 

3.3.1 Sobrecàrrega d’ús 

S’ apliquen segons el CTE amb els criteris específics que s’indiquen: 
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Així mateix, considerem com a sobrecàrrega de trànsit a l’extradós de murs 1 T/m2 

(IAP), i en cas de sobrecàrrega ferroviària de 3 T/m2 (IAPF), d’acord amb les 

normatives vigents. 

En el cas d’estructures amb possibilitat de trànsit de vehicles, es tindrà en compte una 

sobrecàrrega uniforme o en el seu defecte el repartiment de la sobrecàrrega d’ús de la 

instrucció de ponts de carretera (IAP) o en el seu defecte una de major valor. En el cas 

dels forjats inferiors de la nau s’aplica una càrrega de 1500 Kp/m2. 

En la coberta es considera una sobrecàrrega per a conservació de 40 Kp/m2 ( Veure el 

R.D. 1371/2007 de 19 d’ octubre per el qual s’aprova el document bàsic DB-HR: 

protecció davant del soroll del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el R.D. 

314/2006 de 17 de març per el que s’aprova el CTE). 

A l’escala interior de la nau i passarel·les de tallers s’ha considerat una sobrecàrrega 

uniforme de 300 Kp/m2 

 

3.3.2 Sobrecàrrega pont grua 

Les càrregues verticals màximes del pont grua son de 6.3 i 1,6 T. 

S’ apliquen unes càrregues horitzontals, degut a els efectes dinàmics tant longitudinals 

com transversals de 1/10 de les càrregues es a dir 0,63 i 0,16 T. 

 

3.3.3 Vent 

Per al càlcul de l’empenta del vent es considera el mètode recollit en el CTE Document 

Bàsic SE-AE, amb una velocitat bàsica de referència de 29 m/s i un terreny Tipus II: 

Terreny rural pla amb alguns obstacles aïllats, com ara arbres o construccions petites. 

L’acció del vent genera una força perpendicular a la superfície de valor Qe que es pot 

expresar com: 

 Qe=qb ce cp 

 qb pressió dinàmica del vent que com valor general es pot prendre com 0.526 

KN/m2 per a la zona C considerada a l’annex E del CTE-SE-AE 

 ce Coeficient d’exposició:  1,4 

 cp: Coeficient eòlic 
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Cp: coeficient eòlic o de pressió 
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Taules de l’Annex D Naus a dues aigües 

  

D’ acord amb l’esmentada taula adoptem 

Pendent entre +8 i +12º  

A(m2)>10 
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Realitzem una interpolació segons la taula, en funció del pendent 

SUCCIÓ Zona G Zona H 

5º -1.2 -0.6 

8º -1.08(*) -0.51(*) 

10º -1.00(*) -0.45(*) 

12º -0.92(*) -0.39(*) 

15º -0.8 -0.3 

 

PRESSIÓ Zona G Zona H 

5º 0 0 

8º 0.06(*) 0.06(*) 

10º 0.10(*) 0.10 (*) 

12º 0.14(*) 0.14(*) 

15º 0.2 0.2 

(*) Resultats interpolats 

 

MÀXIMA SUCCIÓ   1.08 

MÀXIMA PRESSIÓ    0.2 Del costat de la seguretat 

 

Qe=qb ce cp =50x2.5x1.08= 108 Kp/m2 SUCCIÓ 

Qe=qb ce cp =50x2.5x0.2= 20 Kp/m2 PRESSIÓ 
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Taula de l’anex D paraments verticals 

 

 

D’acord amb l’esmentada taula adoptem 

A(m2)>10 m2 

h/d = 6.2/39= 0.15  =>     h/d<=0.25 

MÁXIMA PRESSIÓ ( FAÇANA D )= 0.70 

MÁXIMA SUCCIÓ ( FAÇANA E )= -0.30 

 

Qe=qb ce cp =50x2.5x0.7= 87.5 Kp/m2 PRESSIÓ 

Qe=qb ce cp =50x2.5x0.3= 37.5 Kp/m2 SUCCIÓ 
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3.3.4 Neu 

L’acció de la neu sobre un terreny horitzontal s’estableix en funció de l’altitud i de la 

zona climàtica definida en el CTE DB SE-AE Accions en l’edificació. 

Qn=μ sk 

μ: Coeficient de forma de la coberta 

Sk:valor característic de la càrrega de neu sobre superfície horitzontal. 

Per al càlcul d’elements volats en altituds superiors a 1000 m s’estableix, a més de la 

càrrega superficial, una càrrega lineal a partir del coeficient k=3: 

Pn=k μ2 sk 

 

EDIFICI DE PRETRACTAMENT 

Ja que es tracta d’una coberta plana situada a Cabra del Camp (Alt Camp), amb cota 

aproximada de 457 msnm, s’ha introduït una sobrecàrrega de neu segons allò estipulat 

al punt 3.5 del document SE-AE, considerant el que s’estableix als punts 1 i 2 de 

l’apartat 3.5.1, una sobrecàrrega de 0.5 KN/m2. (S’ha utilitzat la taula 3.7 i E.2 del citat 

document). 

Adoptem el valor de μ=1 com a coeficient de forma de la coberta pel que el valor de 

Qn=0.5 KN/m2 ,es a dir 50 Kp/m2 
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4. Mètode de càlcul 

Per al cas de l’edifici de pretractament, i donat que es tracta d’elements prefabricats, 

s’apliquen les accions corresponents combinades d’acord amb els criteris de l’apartat 1 

a 3 i s’obtenen els esforços en ELU i ELS necessaris per a que el fabricant dimensioni 

les armadures necessàries. El reactor s’ha calculat complet, obtenint les seves 

armadures.  
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MÒDUL DE TRACTAMENT BIOLÒGIC 
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1. GEOMETRIA 

 

 

Reblert 

γ = 2.0 t/m3 

Φ = 30º 

C’=0 kg/cm2 

Kb30= 6000t/m3 

Figura 1. Esquema estructural 

 

 

Figura 2. Geometria en planta 
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2. DISCRETITZACIÓ 

 

 

 Càlcul dels coeficients de balast: 

 

On l és la longitud de l’element en contacte amb el terreny expressada en cm. 

A partir de les dimensions dels 3 elements principals obtenim: 

a) Decantador/reactor: Kb = 1566 t/m3 

b) Arqueta recirculació: Kb = 1616 t/m3 

c) Arqueta agitador:   Kb = 1768 t/m3 

A partir de la superfície mitja de les cel·les a cada element obtenim el coeficient de 

balast a assignar a cada node de la solera, tenint en compte si es troba en posició 

interior, lateral o cantonera.  
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On n és el nombre de cel·les de l’element estructural (en solera). 

a) Decantador/reactor: Kbi = 237,11 t/m 

b) Arqueta recirculació: Kbi = 522,09 t/m  En posició interior 

c) Arqueta agitador:   Kbi = 959,14 t/m 

Aquests valors es reduiran segons la contribució del node, la seva posició.  

 

3. ACCIONS 

3.1. HIPÒTESIS 

 H1: Pes propi: γc = 2,5 t/m3 

 H2: Empenta al repós = K0 = 0,5 

Aquesta acció actua sobre totes les parets exteriors de l’element estructural, sempre 

que aquestes es trobin enterrades. Segueix una distribució de tensions de tipus 

hidrostàtic, incrementant-se amb la fondària. Suposem γr = 2,0 t/m3. Així, els valors de 

la pressió sobre les parets a una fondària de 4,7 i 6,7 seran: 
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σ1 = 4,7·0,5·2 = 4,7 t/m2  (Fondària solera decantador) 

σ2= 6,7·0,5·2 = 4,7 t/m2  (Fondària pericans) 

 H3: Empenta activa: KA = 0,33 

Idem que H2. L’empenta activa es considerarà sempre que provoqui un efecte 

favorablle sobre l’estructura, mentre que l’empenta al repós es considera quan l’efecte 

de l’empenta és desfavorable. 

 H4: Aigua al cercle interior (zona decantador) 

γw = 1,0 t/m3 

S’aplica l’acció en forma de distribució hidrostàtica sobre les parets i uniforme sobre la 

solera. 

 H5: Aigua a l’anell exterior (zona reactor biològic) 

 H6: Aigua en pericó agitador 

 H7: Aigua en pericó de buidat  

 H8: Aigua en pericó de recirculació 

 H9: Empenta per sobrecàrrega en superfície 

σv = 1,0 t/m2      σH = 0,5·1,0 = 0,5 t/m2  (es pren K0) 

S’introdueix com una pressió uniforme sobre les parets exteriors de l’estructura. 

 

3.2. COMBINACIONS D’ACCIONS  

3.2.1. Estats Límits Últims (ELU) 

Cal considerar diverses combinacions tenint en compte quin element estructural ens 

proposem dimensionar, en base al sentit comú i a l’experiència. 

 C1 = 1,5·H1 + 1,5·H2 + 1,5·H4 + 1,6·H9 

 C2 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5  

 C3 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H4 + 1,5·H5 
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 C4 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 + 1,5·H5 

 C5 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 + 1,6·H7 

 C6 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 + 1,5·H8 

 C7 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 +1,5·H6 +1,5·H7 +1,5·H8 

 

3.2.2. Estats Límits de Servei (ELS) 

Realitzem les mateixes combinacions però sempre aplicant els coeficients parcials 

iguals a la unitat. 

 

4. RESULTATS DEL MODEL 

Els resultats es representaran acompanyant al càlcul de dimensionament de cadascun 

dels elements singulars de l’estructura. 
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5. DIMENSIONAMENT D’ARMAT 

5.1. LLOSA DE FONS 

5.1.1. Resultat del model 
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5.1.2. Esforços de càlcul 

- Radial:  Mdr
+ = 72,8 kNm/m 

  Mdr
- = -61,4 kNm/m 

- Tangencial:  Mdr
+ = 33,0 kNm/m 

  Mdr
- = -28,7 kNm/m 

 

5.1.3. Característiques de la secció (vàlid per tots els elements) 

- Formigó: HA-30/P/20/IIa+Qb 

- Recobriment: 0,025 m + 0,010 m = 35 mm  (vida útil 100 anys) 

 

5.1.4. Dimensionament per flexió simple 

h = 40 cm 

d = 35,5 cm (suposant 20)  

 

Amin = 7,22 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

U0·0,375·d = 945,19 kNm ≥ Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 208,12 kNm  A1 = 4,79 cm2/m < Amin 

Disposem armadures iguals a ambdues cares que compleixin amb la quantia mínima 

mecànica especificada. 

- Disposició armat: 4 6 pml. 
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5.2. ANELL INTERIOR 

5.2.1. Resultats del model 
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5.2.2. Esforços de càlcul 

- Moment vertical (ELU):   Md = 72,8 kNm/m 

- Tracció horitzontal (ELS):   Nd = 156,3 kN/m 

- Tallant vertical (ELU)  Vd = 113,4 kN/m 

- Axil vertical associat al tallant:  Nv = 80,4 kN/m  (Compressió) 

 

5.2.3. Armadura vertical (Flexió simple) 

h = 30cm 

d = 25,5 cm  

U0 = 5100 kN 

Amin = 4,41 cm2/m 

0,375·U0·d = 487,69 kNm > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 293,96 kN  A1 = 6,76 cm2/m > Amin 

Cal disposar un reforç a la cara exterior de la base de l’anell. La resta de l’element 

(cara interior i zona superior) s’armaran segons la quantia mínima mecànica 

especificada (veure croquis d’armat al final de l’annex).  

- Reforç = A1 – Amin = 1,35 cm/ml  AR = 4 8 pml 

- Armadura mínima: Amin = 5 12 pml 

 

5.2.4 Armadura horitzontal (Fissuració) 

Nd = 156,3 kN/m  

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: σadm = 80 N/mm2 

As = 156300/80 = 2605 mm2/m  Adoptem 10 16 pml (2011 mm2) 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 
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 DADES D’ENTRADA: 

h = 300  beta =1,7   c = 35 mm  s = 100 

K1 = 0,25  fi = 16    Ac,ef = 18000 mm2 As = 603 mm2 

σs = 80 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 

 

 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,77 N/mm2  σsr = 26,35 N/mm2 

Sm = 137,75 mm  εsm = 0,00038   wR = 0,089 < wmax = 0,1 mm 

 

5.2.5. Armadura a tallant 

Cal comprovar que:   Vrd ≤ Vu1  (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd ≤ Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim:  

 

On: 

   

 

A partir dels resultats del model informàtic obtenim el valor de l’axil vertical en els 

punts amb tallant màxim: Nd = 80,4 kN/m 

Amb aquestes dades: Vu2 = 163,14 kN > Vrd  No cal armat a tallant. 
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5.3. ANELL EXTERIOR 

5.3.1 Resultats del model 
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5.3.2. Esforços de càlcul 

- Moment vertical (ELU):   Md = 69,4 kNm/m 

- Tracció horitzontal (ELS):   Nd = 173,25 kN/m 

- Tallant vertical (ELU)  Vd = 98,35 kN/m 

- Axil vertical associat al tallant:  Nv = 65,45 kN/m  (Compressió) 

 

5.3.3. Armadura vertical (Flexió simple) 

h = 35cm 

d = 30,5 cm  

U0 = 6100 kN 

Amin = 6,31 cm2/m 

0,375·U0·d = 697,69 kNm > Md = 69,4 kNm/m  A2 = 0 cm2 

US1 = 231,95 kN  A1 = 5,33 cm2/m < Amin  Disposem quantia mínima 

6 12 pml a cada cara (678 cm2/m) 

 

5.3.4 Armadura horitzontal (Fissuració) 

Nd = 173,25 kN/m  

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: σadm = 80 N/mm2 

As = 173250/80 = 2166 mm2/m  Adoptem 7 20 pml (2119 mm2) 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 350  beta =1,7   c = 35 mm  s = 143 mm 

K1 = 0,25  fi = 20    Ac,ef = 26250 mm2    As = 942,5 mm2 

σs = 80 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 
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 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,62 N/mm2  σsr = 25,34 N/mm2 

Sm = 154,3 mm  εsm = 0,00038   wR = 0,099 < wmax = 0,1 mm 

 

5.3.5. Armadura a tallant 

Cal comprovar que:   Vrd<= Vu1 (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd<= Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim: Nd = 65,45 kN/m 

D’aquesta manera calculem Vu2 (veure teoria a 5.2.5). 

Vu2 = 133,23 kN > Vrd  No cal armat a tallant. 

 

5.4. ARQUESTES PERIMETRALS 

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

 

Annex 11. Definició de l’obra civil i edificació 16 
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5.4.2. Resum d’esforços de càlcul 

5.2.4.1. Solera:  Mdy = 78,9 kNm/m (ELU 1) 

   Mdx = 62kNm/m (ELU 1) 

 

5.4.2.2 Parets:  Ndx = 68,8 kN/m (ELS 1)  (Horitzontal) 

   Ndy 106,5 kN/m (ELS4) (Vertical) 

   Vdx = 157,5 kN/m (ELU 1) 

    Nvx = 354 kN/m 

   Vdy = 160,8 kN/m 

    Nvy = 97,8 kN/m 
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5.4.3. Armadura solera 

Armem segons l’estudi a flexió simple en ELU de la secció més desfavorable de la 

solera. 

h = 40 cm 

d = 35,5 cm 

 = 7100 kN 

Amin = 7,22 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

0,375·U0·d = 945,19 kNm > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 208,12 kN  A1 = 5,19 cm2/m < Amin 

Disposem armadures iguals a ambdues cares que compleixin amb la uantia mínima 

mecànica especificada. 

- Disposició armat: 4 16 pml ambdues cares i en els dos sentits de la llosa. 

 

5.4.4. Armadura parets laterals 

5.4.4.1. Dimensionament armadures verticals 

 Flexió simple:  Mdy = 68,8kNm/m  (Horitzontal) 

h = 30cm 

d = 25,5 cm  

U0 = 5100 kN 

Amin = 5,41 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

0,375·U0·d = 487,69 kNm > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 277,35 kN  A1 = 6,38 cm2/m > Amin 

Cal disposar reforços. Es disposaran a totes les zones amb esforços de càlcul que 

superin els 58 kNm/m, que és el valor límit per al qual deixa de ser necessària la 

disposició de reforços. 
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Amin = 5 12 pml (5,65 cm2/m) 

AR = 6,38 – 5,65 = 0,73 cm2/m  2 8 pml 

Com que la quantia de reforç és molt petita es decideix armar totes les parets de tal 

manera que la quantia sigui superior a A1 en tots els punts. Així: 

A = 6 12 pml (6,78 mm2/m) 

 

 Fissuració  Nd = 106,5 kN/m  (Tracció) 

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: σadm = 60 N/mm2 

As = 106500/60 = 1775 mm2/m  Adoptem 9 16 pml (1810 mm2) 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 300  beta =1,7   c = 35 mm  s = 111 mm 

K1 = 0,25  fi = 16    Ac,ef = 18000 mm2 As = 603 mm2 

σs = 60 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 

 

 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,77 N/mm2  σsr = 26,35 N/mm2 

Sm = 139,96 mm  εsm = 0,000271  wR = 0,064 < wmax = 0,1 mm 

Als croquis d’armat apareix la disposició de l’armat calcular. Com que les parets tenen 

una malla d’armat base 6 12 pml, ens decantem per disposar un reforç sobre aquesta 

malla de manera que, per facilitats constructives i per assegurar poca separació entre 

les barres corrugades, disposarem 6 12 + 6 16 pml, col·locats alternativament i no 

en grups de barres. 

D’aquest amanera, recalculant l’obertura de fissura en les condicions més 

desfavorables, obteim que wk = 0,071 ≤ wmax. 
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 Tallant: Vrd = 157,5kN 

Cal comprovar que:   Vrd<= Vu1 (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd<= Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim Md = 354 kN/M  (Compressió) 

D’aquest manera calculem Vu2 (veure 5.2.5) 

Vu2 = 167,16 kN/m > Vrd  No disposem armadura tallant. 

 

5.4.4.2. Dimensionament armadures horitzontals 

 Flexió simple:  Mdy = 62 kNm/m  (Vertical) 

h = 30cm 

d = 25,5 cm  

U0 = 5100 kN 

Amin = 5,41 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

0,375·U0·d = 487,69 kNm > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 249,23 kN  A1 = 5,73 cm2/m > Amin 

Seguint el mateix raonament exposat per a l’armat vertical disposem les armadures de 

forma uniforme de manera que a quantia sigui sempre superior a la calculada. 

Disposem 6 12 pml (6,78 cm2/m) 

 

 Fissuració  Ndx = 216,9 kN/m  (Tracció) 

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: σadm = 80 N/mm2 

As = 216900/80 = 2711 mm2/m  

Per facilitat constructiva sumarem a les armadures calculades per flexió simple 

armadures de reforç 6 24 pml. Les disposarem en grups de forma que:  

Atot = 6 12 + 6 24 pml = 3393 mm2/m eq = 26,83 mm. 
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Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 300  beta =1,7   c = 35 mm  s = 167 mm 

K1 = 0,25  fi = 26,83   Ac,ef = 18000 mm2 As = 603 mm2 

σs = 80 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 

 

 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,77 N/mm2  σsr = 26,35 N/mm2 

Sm = 151,15 mm  εsm = 0,000378  wR = 0,097 < wmax = 0,1 mm 

Als croquis d’armat apareix la disposició de l’armat calcular.  

 

 Tallant: Vrd = 160,8 kN 

Cal comprovar que:   Vrd<= Vu1  (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd<= Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim Md = 97,8 kN/M (compressió) 

D’aquest manera calculem Vu2 (veure 5.2.5) 

Vu2 = 127,81 kN/m < Vrd  Cal disposar d’armadura tallant. 

 

D’questa manera calculem Vu1 = 0,3 fcd·b0·d = 1530 kN ≥ Vrd 

Vu2 = Vcu + Vsu  (Veure 44.2.3.2.2. de la EHE-08) 

Vcu = 0,96 kN  (Contribució del formigó) 

Dimensionem l’armat transversal de manera que Vcu + Vsu ≥ Vrd 

Així, per A90 = 1610 mm2, Vcu = 161,61 kN > Vrd 
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Per comoditat constructiva, adoptem armat de 8 disposat en 8 branques anclades a 

l’armadura original. Es disposaran en 6 fils per metre lineal.  

D’aquesta manera: 6b6 8 pml = 1810 mm2/ml 

Al croquis d’armat es detalla la disposició de les branques. 

 

6. CROQUIS D’ARMAT 

6.1. ELEMENTS ESTRUCTURALS AMB REFORÇOS D’ARMAT  

6.1.1. Anell interior 

       ARMADURA INTERIOR           ARMADURA EXTERIOR 

 

E = 1:40 
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6.1.2. Anell exterior 

No es detalla l’esquema d’armat a la cara interior que serà una malla 6 12 

 

 

 

 

 CARA EXTERIOR 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

 

Annex 11. Definició de l’obra civil i edificació 27 

Als reforços definits per al mur exterior en la zona de 3,6 m de longitud d’arc en planta 

(zona arquetes) s’hi afegiran els que es defineixen a continuació. Caldrà superposar 

els armats definits en aquesta zona comuna. 
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6.1.3. Arquetes perimetrals 

 

 

 

 

 

 

 

ARMAT CARA EXTERIOR 

 

ARMAT CARA EXTERIOR 
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 Reforços a tallant 

 

 ZONES AFECTADES PEL REFORÇ A TALLANT 
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1. Introducció 

En el present Annex es descriuen els diferents processos a seguir en l’execució de les 

diferents unitats constructives que conformen el projecte. 

L’execució de l’obra comprendrà els passos que es descriuen a continuació. 

 

2. Processos d’execució de les obres. 

S’estableix un termini d’execució de les obres de deu (10) mesos, amb la previsió que 

la planta depuradora estarà totalment operativa al final d’aquest període.  

La seqüència d’actuació de les principals obres és la següent: 

• Conduccions auxiliars: replanteig, excavació de rases, col·locació de tubs, reblert 

de terres i compactació. 

• Obra civil: excavacions, preparació de soleres, formigons de neteja, armat i 

encofrat de soleres, formigonat de soleres, armat de murs i lloses, encofrat i 

formigonats. 

• Equips: muntatge i proves. 

• Instal·lacions elèctriques: instal·lació i proves. 

• Control i telecomandament: Instal·lació i proves. 

• Urbanització: replanteig, moviment de terres i urbanització. 

• Posada en funcionament de l’EDAR. 

 

2.1. Conduccions auxiliars. 

Donades les dimensions i longituds de les conduccions auxiliars que s’han de fer, es 

podran realitzar amb retroexcavadora petita o mini.  

 

2.2. Conduccions i obra civil. 

Totes les noves instal·lacions dimensionades per a l’EDAR es podran realitzar d’acord 

a les fases d’execució que s’esposen posteriorment. Per a procedir a l’execució de les 

soleres s’han d’haver realitzat totes les conduccions. Després es col·loca el formigó de 

neteja, l’armat i formigonat de soleres. S’armen els murs, s’encofren i es formigonen; 
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els procediments emprats seran convencionals. Els junts de dilatació, retracció, 

construcció i estanquitat s’executaran paral·lelament al formigonat de la estructura. 

 

2.3. Equips electromecànics. 

Un cop realitzada l’obra civil es procedirà a la instal·lació, muntatge i proves de 

funcionament dels equips, respectant les fases d’execució. 

 

2.4. Instal·lacions elèctriques. 

Es procedirà a la instal·lació de tots els elements elèctrics necessaris de les  

instal·lacions, l’estesa de cablejats, equips d’enllumenat (interior, exterior i 

emergència), quadres de comandament, quadres elèctrics i es faran les proves i 

posada en funcionament dels equips. 

 

2.5. Comandament i control. 

S’instal·laran els CCM’s necessaris per tal d’ integrar els equips que constitueixen 

l’EDAR. 

 

2.6. Urbanització. 

Per a procedir a la urbanització de la parcel·la de la depuradora es farà el replanteig, 

moviment de terres i la urbanització pròpiament dita que consistirà en col·locar 

elements de drenatge, vorades, paviment de voreres, paviment de vials de servei, 

sembrat de gespa, arbustos, arbrat tanca perimetral definitiva i porta d’accés. 

 

3. Fases d’execució 

Les principals fases d’execució són: 

FASE 1 TREBALLS PREVIS 

1.- Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les noves 

instal·lacions. 

2.- En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 

personal d’obra a la zona de treball. 
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3.- Realització de la tanca provisional de seguretat en el perímetre de la planta i 

anivellació del terreny a les cotes projectades i explanació de la zona d’actuació 

 

FASE 2 CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

1.- Construcció del edifici de pretractament, aeració i deshidratació, d’estructura en 

formigó prefabricat amb bigues a dues aigües i coberta amb  teula àrab amb 

tancament de bloc de formigó prefabricat. Adossat al edifici s’instal·larà la sitja 

corresponent d’emmagatzematge de fangs deshidratats.  

2.- Execució del mòdul concèntric de tractament biològic, i sobreeixidor d’arribada, 

arqueta de repartiment i by-pass, mesura de cabal, presentació d’aigua tractada, 

construcció del tanc de desodorització mitjançant biofiltre de matèria orgànica, 

espessidor i dipòsit de clorur fèrric.  

3.- Execució de les canalitzacions tant de procés com de serveis i del col·lector 

d’arribada a l’ EDAR.  

 

FASE 3 ACABATS 

1.- Durant l’execució de les diferents fases un cop realitzada l’obra civil es procedirà a 

la instal·lació i muntatge dels equips. 

Un cop instal·lats els equips de control, elèctrics i mecànics es realitzaran les proves 

necessàries de posada en funcionament de l’EDAR. 

2.- Urbanització, neteja de la zona d’obres i acabats. 

 

FASE 4. CONNEXIÓ DE LA PLANTA AMB EL COL·LECTOR  

Connexió del col·lector amb l’EDAR i posada en marxa del sistema de sanejament. 
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1. Generalitats 

En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents instal·lacions que constitueixen 

l’EDAR. 

Les característiques d’aquesta obra, clarament diferenciades, tant pel que fa a 

instal·lacions, obra civil, conduccions, equips i instal·lacions elèctriques permeten 

l’execució de les obres de manera coordinada i sense interferències entre les diferents 

unitats d’obra. 

 

2. Termini d’execució de les obres 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un 

programa de treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents activitats. 

El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin 

acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres, de 

manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha 

estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de deu (10) mesos , tal com es pot 

veure al programa de treballs que s’adjunta. 

 

3. Justificació del pla 

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i 

dels rendiments dels equips constructius que, per a cada unitat, s’han tingut en compte 

en les justificacions de preus corresponents, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota 

planificació de treballs. 

A continuació, mitjançant un diagrama de barres, es grafia una previsió dels terminis 

parcials aproximats per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 



Replanteig de l'obra

Moviment General de Terres

Enderrocs

Esbrossada i Saneig

Nivellació

Excavacións de reses i elements

Col·locació de tub

Reblert i compactació

Módul Compacte de Tractament Biològic 

Preparació soleres

Formigó de neteja

Armat i encofrats, passamurs

Formigonat solera

Armat murs

Encofrat murs

Formigonat

Arquetes de mesurador de cabal i sortida d'aigua tractada

Preparació soleres

Formigó de neteja

Armat i encofrats, passamurs

Formigonat solera

Armat murs

Encofrat murs

Formigonat

Edifici Pretractament

Preparació soleres

Formigó de neteja

Formigonat solera

Armat fonamentació 

Estructura

Tancaments i acabats

Espessidor de fangs

Preparació soleres

Formigó de neteja

Armat i encofrats, passamurs

Formigonat solera

Armat murs arqueta

Encofrat murs arqueta

Formigonat

Biofiltre

Preparació soleres

Formigó de neteja

Armat i encofrats, passamurs

Formigonat solera

Armat murs

Encofrat murs

Formigonat

Material filtrant

Gestió de compra i subministrament

Muntatge i proves

Cablejat

Quadres de comandament

Instal·lació

Moviment de terres

Urbanització  i pavimentació

Seguretat i salut

Imprevistos i varis

4 652 7 8

PLA D'OBRA  DE L'E.D.A.R. DE CABRA DEL CAMP

3
ACTIVITATS

ALTRES

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

CONTROL I TELECOMANDAMENT

URBANITZACIÓ

TREBALLS PREVIS

CONDUCCIONS

OBRA CIVIL D'ELEMENTS

EQUIPS

1 9 10

MESOS
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1. Introducció. 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents es detalla al present 

annex. En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

2. Mà d’obra 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus 

reals a la zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris 

incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra 

se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. 

D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses o totals per jornada de treball i 

hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

3. Maquinària. 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, se’n determina el 

cost horari a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de 

l’amortització de la màquina, així com les despeses de conversació i assegurances. En 

cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i 

personal conductor o mecànic. 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i 

que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les 

despeses horàries de cada una de les màquines. 

 

4. Preu de materials a peu d’obra. 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-

lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o 

trencament durant la manipulació dels materials. 
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5. Descomposició de preus. 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren 

als estats d’amidaments, tenint en compte, rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos, 

necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes he estat 

obtingut el cost directe, d’execució material de cada unitat d’obra, el detall del qual es 

trasllada als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
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1. Expropiacions i servituds 

1.1. Memòria descriptiva 

1.1.1.  Descripció i generalitats 

L’objecte d’aquest annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a 

l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres de l’EDAR 

de Cabra del Camp. 

Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris de 

bens i drets afectats del projecte. 

L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb precisió la superfície física i real dels 

terrenys afectats. 

Això ha estat possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i els límits de la 

parcel·la ocupada. 

Amb aquesta base s’ha procedit a localitzar les dades cadastrals de les finques 

afectades, que són les Referències Cadastrals.  

 

1.1.2. Criteris adoptats 

1.1.2.1. Ocupacions 

Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 

Expropiacions. 

S’expropien plenament les superfícies que ocupa l’EDAR i les necessàries per a la 

reposició dels serveis afectats. 

Servituds 

S’han considerat totes les servituds derivades de la reposició dels serveis afectats, així 

com les del col·lector d’arribada a l’EDAR amb una franja de 2,5 m a banda i banda de 

l’eix. 

Ocupacions temporals. 

Les ocupacions temporals són les franges necessàries per a l’execució de les obres 

durant el temps de construcció, pel pas de maquinària, l’aplegament de materials. S’ha 

considerat una amplada de 6 m per al col·lector d’arribada, una franja d’un metre al 
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voltant de l’EDAR i les ocupacions temporals necessàries par a la reposició dels 

serveis afectats. 

1.1.2.2. Descripció dels terrenys afectats 

Els terrenys afectats són tots de naturalesa rústica, bàsicament conreus de secà. 

1.1.2.3. Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Concepte Superfície [m2] 

Expropiació 4.169 

Servitud permanent 4.480 

Ocupació temporal 2.962 

Total 9.511 

Taula 1. Resum d’expropiacions 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Cabra del Camp. 

1.1.2.4. Valoració 

Es detallen a continuació els valors econòmics unitaris utilitzats per a la valoració 

pressupostària final de les expropiacions per als diferents tipus de sòl afectat. La 

valoració s'ha realitzat tenint en compte els valors de mercat actuals (Sòl no 

urbanitzable  15,20 euros/m2) 

Per fer front a les expropiacions, servituds i les ocupacions temporals es preveu una 

partida de CENT QUARANTA-CINC MIL Euros ( 145.000€.). 

 

1.2. Parcel·laris 

Al final d’aquest annex queden recollides les parcel·les afectades indicant la seva 

referència cadastral. 

 

1.2.1. Resum d’afeccions al sòl 

A continuació es relacionen les superfícies afectades (m2), indicant l’ocupació que es 

fa per a cada tipus d’afecció. 

En el quadre resum figuren els totals d’ocupació en cadascun dels tres tipus 

d’afeccions. 
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2. Serveis afectats 

2.1. Introducció 

2.1.1. Objecte 

Aquest annex té per objecte la valoració de les obres necessàries per a la realització 

de les obres de la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Cabra del 

Camp. 

2.1.2. Treballs desenvolupats. 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 

públics o privats, que les obres del projecte obligaran a modificar o bé restituir. 

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

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

entitats o companyies subministradores. 

 

2.2. Resum d’afeccions 

2.2.1.  Línies elèctriques 

A l’àmbit del present projecte no hi ha una cap línia que es vegi afectada per la obra de 

la EDAE ni pel col·lector 

2.2.2. Afeccions de caràcter municipal 

L’Ajuntament de Cabra del Camp ha informat de que a la parcel·la on es realitza la 

obra i al llarg del recorregut del col·lector no s’influeix en cap altra xarxa de serveis 

dels municipi. 

2.2.3. Conduccions de gas 

Al poble no hi ha cap servei de GAS NATURAL, i per tant no hi ha cap instal·lació que 

es pugui veure afectada en la zona de projecte. 

2.3. Valoració 

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

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.643.233,55 

 

13 % Despeses Generals, Impostos, Taxes, etc   213.620,36 

6 % Benefici Industrial       98.594,01  

 

SUMA PARCIAL        1.955.447,92  

 

18% I.V.A. SOBRE 1.955.447,9      351.980,63  

 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  2.307.428,55  

 

Expropiacions 145.000,00 

Serveis Afectats 0,00 

 

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

          2.452.428,55 

 

Ascendeix el present pressupost per a coneixement de l’Administració de 

l’esmentada quantitat de DOS MILIONS QUATRE-CENTS CINQUANTA-

DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-VIUT EUROS amb CINQUANTA-CINC 

CÈNTIMS. 
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1. Introducció i dades generals 

1.1. Introducció 

Es redacta el present annex d’explotació i manteniment amb la finalitat d’establir les 

condicions mínimes necessàries per a portar un correcte control i manteniment del 

funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals, de la qualitat de l’aigua 

depurada i els fangs obtinguts. 

Tanmateix, el present estudi determina els costos associats a l’operació i manteniment 

de la planta. 

 

1.2. Dades generals 

Per a determinar els costos d’explotació de l’EDAR s’han utilitzat els següents cabals i 

càrregues contaminants: 

1.2.1. Cabals 

Els cabals de disseny de la instal·lació són:. 

Concepte Unitats Valor 

Cabal mitjà diari, Qd m3/d 326,00 

 Cabal mitjà horari, Qh m3/h 13,58 

Cabal punta, Qp m3/h 33,96 

Cabal màxim dilució, Qmax m3/h 67,92 

 
Taula 1. Dades de cabals a tractar 

 

El factor del cabal punta de dilució es pren 5 vegades el cabal mig horari. 

1.2.2. Contaminació d’entrada a planta 

Concepte Valor Unitats Valor Unitat

s DBO5 620 mg/l 202 Kg/d 

DQO 1067 mg/l 348 Kg/d 

MES 365 mg/l 119 Kg/d 

NTK 61 mg/l 20 Kg/d 

P 12 mg/l 4 

 

Kg/d 

Taula 2. Dades de carreges contaminants mitges 
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1.2.3. Resultats en l’efluent 

Les característiques de l’efluent venen determinades per la Directiva del Consell de la 

Unió Europea 91/271/CEE de 21 de maig de 1991, transposada en el Reial Decret 

509/1996 de 15 de març, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes. Segons dita 

Directiva, els valors dels paràmetres de contaminació han de complir els següents 

criteris: 

Concepte Valor Unitats 

DBO5 <25,00 mg/l 

DQO <125,00 mg/l 

MES <35,00 mg/l 

NTK <15 (T>12º) mg/l 

P <2,00 mg/l 

Sequedat dels fangs >20%  

Fracció S:V: en fangs tractats <75%  

Taula 3. Objectius de qualitat 

 

1.2.4. Línia de tractament 

La línia de tractament proposada és la següent: 

 

1.2.4.1 Línia d'aigua 

 Pou d’arribada del col·lector amb sobreeixidor de cabals 

 Pou de gruixos amb cullera bivalva 

 Bombament a pretractament. 

 By-pass general amb reixa manual de fins. 

 Tamís de desbast de fins 

 Desorrador-desengreixador. 

 Tractament biològic, format per mòdul concèntric d’aeració i sedimentació de 

fangs. 

 Arqueta amb mesurador d’aigua tractada. 

 Arqueta presentació i dipòsit d’aigua tractada 
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1.2.4.2 Línia de fangs 

 Elevació de fangs decantats al espessidor. 

 Espessiment de fangs biològics per gravetat. 

 Transport de fangs a deshidratació. 

 Condicionament de fangs amb reactius i deshidratació amb centrifuga. 

 Elevació de fangs deshidratats a contenidor i evacuació de fangs. 

 

1.2.4.3 Línia de sobrenedants i desguassos 

 Transport a pretractament dels sobrenedants del mòdul biològic 

 Transport a capçalera de planta dels sobrenedants del espessidor. 

 Transport a capçalera de planta del drenatge de la deshidratació de fangs. 

 

1.2.5. Instal·lacions auxiliars 

 Distribució aigua de serveis 

 Captació i tractament d’olors (Biofiltre) 

 Vialitat i jardineria 

 Enllumenat i instal·lacions elèctriques. 

 

2. Manera de portar a terme el servei 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en 

dues (de caire genèric): operació i manteniment. 

De forma bàsica, per portar a efecte de manera òptima aquestes activitats, s’han de 

conjugar mitjans de personal i materials. Parlarem aquí dels mitjans humans i la seva 

organització. 

En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les 

següents: 

 Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 
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 Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de 

vàlvules, etc.). 

 Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 

 Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 

 Vigilància general de les instal·lacions. 

 

2.1. Relació del personal tècnic - administratiu i d’operaris amb les 

seves categories i especialitat 

El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és: 

 1 Cap de planta al 10% de dedicació 

 1 Oficial de manteniment al 25% de dedicació 

 1 Peó especialitzat al 100% de dedicació 

 

2.2. Organització del personal i funcions a realitzar 

2.2.1. Prefectura de servei 

Personal adscrit 

 Cap de planta 

Funcions a realitzar 

 Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 

 Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 

 Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés. 

 Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 

com en la seva execució. 

 Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles 

avaries i anomalies que sorgeixin a l’explotació. 

 Establirà les normes a seguir en política de personal. 

 S’encarregarà de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Salut en el 

Treball. 
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 Realitzarà, d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els 

comunicats mensuals i informes, que s’enviaran a la Propietat. 

 S’encarregarà de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de 

comandes, de les proves de recepció de materials, etc. 

 Realitzarà, tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la 

marxa del procés. 

 Informarà a la Propietat dels abocaments que inhibeixin el procés biològic. 

 Controlarà els cabals diaris 

 S’encarregarà de la tramitació de nòmines, Seguretat Social, accidents 

laborals, etc. 

 Realitzarà la gestió de compres i estocs del magatzem. 

 Supervisarà la documentació de treball i control. 

 Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Propietat. 

 Tindrà poder per executar totes les ordres que emanin de la Propietat. 

 Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius, etc. 

Jornada laboral 

4 hores setmanals 

 

2.2.2. Manteniment 

Personal adscrit 

 1 Oficial de manteniment 

Dependència 

 Directament del Cap de Servei 

Funcions a realitzar 

 Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt 

específicament pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

 Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà 

l’estoc dels mateixos. 
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 Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del 

personal de planta. 

 Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 

 Adoptarà les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment 

preventiu i correctiu. 

Jornada Laboral 

 10 hores setmanals 

 

2.2.3. Explotació de l’EDAR 

Personal adscrit 

 1 Peó 

Dependència 

 Directament del Cap de Planta 

Funcions a realitzar 

 Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 

 Inspecció del funcionament electromecànic. 

 S’encarregarà de les retirades de greixos i flotants. 

 Realitzarà les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, 

procés i manteniment programat. 

 Recollida i transport de mostres. 

 Detecció d’anomalies. 

 Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho 

necessitin. 

 Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 

 Donarà servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al 

procés de secat. 

 Atendrà a l’exacta dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc 

d’emmagatzematge. 
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 A la finalització de cada torn, netejarà tots els equips, així com la sala de 

deshidratació. 

 Col·laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 

  

Jornada Laboral 

 40 hores setmanals 

 

3. Pla d’explotació i manteniment 

3.1. Manteniment 

Respecte al pla de manteniment de les instal·lacions, es necessari estructurar en el 

temps cadascuna de les actuacions, que es divideixen en: 

 

3.1.1 Diàries 

Algunes de les instal·lacions de les operacions que s’enumeren a continuació formen 

part del procés habitual de funcionament de la planta, i per tant, poden ser realitzades 

perfectament amb la planta en funcionament. A més, algunes de les operacions poden 

realitzar-se més d’una vegada al dia si es considera necessari. 

 Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos i fins. 

 Comprovació de que els vessadors es troben lliures d’objectes que dificultin el 

seu funcionament. 

 Comprovació del correcte funcionament del sistema de pretractament, netejant 

les possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes. 

 Comprovació del bon funcionament del mòdul de tractament biològic observant 

tant el bon funcionament com la distribució de l’aire dins del reactor. 

 Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 

actuen com unitats de reserva. 

 Comprovació del funcionament dels mesuradors de nivell que accionen els 

equips corresponents. 

 Comprovació del funcionament de les bombes de purga de fangs i de fangs 

espessits. 
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 En cas de produir-se alguna lectura anòmala es buscarà immediatament la 

causa. 

 No s’han de detectar ni punts d’olors ni punts de brutícia, en tota la planta. 

 Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

 S’anotaran totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre 

de registre. 

 Es comprovarà el correcte funcionament dels diferents sistemes de ventilació i 

tractament d’olors. 

 

3.1.2 Setmanals 

 Comprovació de tots les quadres de potència. 

 Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

 Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites. 

 Realitzar greixat de totes les politges i elements de gir de la planta. 

 Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 

 Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva. 

 Comprovació del funcionament de tots les automatismes de la planta. 

 Comprovació dels equips de dosificació. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

3.1.3 Mensuals 

 Netejar totes les superfícies de la planta. 

 Comprovar els nivells d’oli dels equips, i canviar-lo si fos necessari. 

 Comprovar el pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari segons 

el manual d’explotació. 

 Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

 Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

 Comprovar l’enllumenat públic. 
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 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre 

 

3.1.4 Trimestrals 

 Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

3.1.5 Anuals 

 Pintar totes les superfícies: edificis, escales passarel·les, motors, etc. 

 

3.2. Explotació 

Mitjançant el pla d’explotació es garantirà la qualitat de l’aigua resultant i també el seu 

estat en cadascuna de les etapes del procés. Les actuacions a realitzar són: 

 

3.2.1 Diàries 

 Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

 Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

 Cabal de l’aigua d’entrada a planta 

 Cabal de l’aigua d’entrada a biològic 

 Indicadors als reactors biològics (O2, N, pH, temperatura) 

 Cabal d’aire als reactors 

 Cabal de sortida de l’aigua tractada. 

 Dosificació de reactius. 

 Hores funcionament dels elements electromecànics de la planta. 

 Consums d’energia activa i reactiva de la planta. 

 Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 

deshidratació. 
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 Realitzar una revisió de l’estoc de reactius.’ 

 

3.2.2 Setmanals 

 Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades en el llibre 

d’incidències. 

 Sol·licitar els reactius necessaris. 

 Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

 Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els 

necessàries o consumits. 

 

3.2.3. Mensuals 

 Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment 

 Calibratge dels equips de mesura. 

 

3.2.4. Anuals 

 Informe anual sobre la planta des dels aspectes de manteniment, explotació i 

conservació. 

4. Conservació 

Es necessari finalment portar a terme un pla de conservació de l’obra civil i altres 

instal·lacions, que si bé, no intervenen directament en el procés, si que són 

necessàries per al funcionament de la planta depuradora. Algunes de les activitats 

relatives a la conservació són les següents: 

 Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

 Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

 Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues a les canonades. 

 Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

 Retocs en fusteria metàl·lica i urbanització. 

 Elements de seguretat (extintors, farmaciola, etc.). 
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 Conservació de la jardineria. 

La periodicitat d’aquestes tasques dependrà de l’ús de cada element. En general i de 

manera immediata es procedirà a substituir qualsevol element deteriorat, respecte a 

altres tasques es realitzaran quan se consideri necessari. 

Algunes de les tasques de conservació poden ser subcontractades total o parcialment 

sota criteri de la direcció tècnica de la planta depuradora. 

 

5. Gestió de residus 

Al llarg del procés de depuració es generen uns residus la gestió dels quals forma part 

essencial de pla d’explotació. 

Aquests subproductes i el seu tractament s’enumeren a continuació. 

 

5.1. Productes del pretractament 

Produïts en el desbast de gruixuts, mitjos i fins, així com les retinguts al tamís. Seran 

assimilables a residus urbans i s’hauran de portar a l’abocador municipal. Els 

productes de desbast es recolliran dels contenidors especialment dissenyats per a 

contenir-los. 

 

5.2. Aigües de rebuig 

Es consideren aigües de rebuig les aigües que s’aboquen a la xarxa de drenatges i 

que són conduïdes a la capçalera de la planta. L’aigua procedeix dels drenatges de 

l’espessidor, de la deshidratació de fangs, les aigües de neteja i de serveis. 

 

5.3. Fangs biològics 

Es considera fang biològic, el fang generat en excés durant el procés de depuració. El 

fang es tractarà amb l’objectiu de reduir el contingut d’aigua que conté. La línia de 

fangs estarà composada per un espessidor per gravetat, un decantador centrífug i un 

contenidor d’emmagatzematge. El producte resultant d’aquest tractament haurà de ser 

gestionat per un gestor de residus competent. 
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6. Llibre d’incidències i informes periòdics 

Tal com s’ha fet referència anteriorment, totes les incidències que tinguin lloc a 

l’estació depuradora hauran de quedar reflectides en el llibre de registre de 

l’explotació. A més, aquest llibre haurà de registrar: 

 Totes les analítiques especificades al pla d’explotació. 

 La producció de cabal en m3 per dia. 

 Totes les incidències d’explotació. 

 Les averies de la planta i dels equips (s’hi inclourà el moment i la causa de 

l’avaria, així com les mesures correctores o de caràcter preventiu). 

 Totes les accions correctores o de caràcter preventiu. 

 Aquest document haurà d’estar disponible a la planta o a una oficina central 

destinada a aquest fi dins l’entitat responsable de l’explotació. Mensualment es 

presentarà a l’organisme competent. 

 

7. Condicions de seguretat 

Totes les activitats recollides en el pla d’explotació i manteniment han de ser portades 

a terme sota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut (RD 486/1997 de 14 

d’abril). En concret es posarà especial cura en la realització dels següents treballs: 

 Obertura i manipulació del quadre elèctric de control de la planta, que haurà de 

realitzar-se exclusivament per un tècnic electricista competent. 

 Accés als dipòsits de la instal·lació. Es realitzarà sempre amb dos operaris, un 

que accedirà a l’interior i estarà lligat amb un arnés de seguretat i el segon que 

controlarà la operació des de l’exterior. 

 Qualsevol treball dins la planta de tractament. Els operaris hauran de procedir a 

un rentat i desinfectat minuciós amb les productes adequats abans de menjar o 

beure. Es prohibeix expressament menjar, beure o fumar dins la estació 

depuradora a fi i efecte d’evitar possibles infeccions. 
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8. Costos de manteniment 

Els costos de manteniment d’una planta depuradora son de dos tipus, costos fixes i 

costos variables. 

Els costos fixes són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i són 

independents del funcionament de la planta. Els costos variables per contra estan 

directament associats a la quantitat i qualitat de l’aigua a tractar. 

 

8.1. Costos fixes 

Es poden agrupar en quatre tipus: 

 

8.1.1. Costos de personal 

Per a la realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la 

dedicació d’un oficial de manteniment a 25% i un peó al 100%. Estaran recolzats per 

un cap de planta amb una dedicació del 10%. 

 

8.1.2. Costos de manteniment 

Es calculen proporcionalment a la inversió realitzada. Es divideixen en dos grups, 

manteniment d’equips mecànics i manteniment d’obra civil. 

 

8.1.3. Costos de potència controlada 

Correspon al terme fix de contractació d’energia elèctrica en concepte de potència 

contractada. 

 

8.1.4. Costos varis 

S’agrupen en aquest apartat la resta de costos fixes com poden ser els administratius i 

estructurals que són necessaris per al funcionament de la planta. 

A l’apèndix 1 es pot consultar la estimació de costos fixes. 
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8.2. Costos variables 

S’agrupen en tres tipus: 

 

8.2.1. Cost energètic 

En base al funcionament horari de cadascuna de les instal·lacions, s’ha calculat el seu 

consum elèctric. 

 

8.2.2. Cost gestió de fangs 

Per al càlcul d’aquest cost es considera la contractació d’un gestor que es 

responsabilitzarà de la caracterització del fang i del transport fins al seu destí final, el 

destí estimat ha estat d’un 100% a abocador. 

Tanmateix, en el cas de que el destí dels fangs fos diferent al de l’abocador, l’import 

del cost de gestió del fang serà un altre, prèvia justificació de la nova destinació. 

 

8.2.3. Cost dels reactius 

En funció de la dosi de disseny s’han calculat els consums dels reactius implicats en el 

procés de tractament de l’aigua. 

En l’apèndix 1 s’han calculat els costos variables que s’han repercutit sobre una 

producció anual de 118.625 m3. 

 

8.2.4. Resum de costos 

Els costos d’execució material resultants, d’acord amb l’apèndix 1, i la seva 

repercussió sobre els volums d’aigua tractada són els següents: 

Cost fix diari (s/IVA):          194,07 € /d 

Cost fix total (s/IVA):    70.835,07 € 

Cost variable per cabal diari (s/IVA):    72,07 € / d m3 

Cabal diari tractat:            325 m3/d 

Cost variable total per cabal (s/IVA):    26.223,49 € 

Cost total anual d’explotació (s/IVA): 97.058,56 € 
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Estudi d'explotació de l'EDAR de Botarell

PARTIDES DE DESPESES FIXES:

Personal Despeses administratives i varis

Funció Número Categoria professional % Dedicació
Preu unitari (€/any) 

cost d'empresa

Preu total (€/any) 

cost d'empresa
Concepte

Preu Total               

(€/any)

Cap de Planta 1 Tècnic Superior 10 55.000,00 5.500,00 Assegurances 1.779,38

Oficial manteniment 1 Oficial Especialista 25 38.700,00 9.675,00 Taxes 593,13

Peó 1 Manobre Especialista 100 33.000,00 33.000,00

Total Despeses Administratives i Varis 2.372,50

Total despesa fixa (Execució Material) 70.835,07 €/any

Preu unitari fix (Execució Material) 194,07 €/dia

Total Personal 48.175,00 Preu unitari fix (Execució Contracta sense IVA) 230,94 €/dia

Energia elèctrica

Concepte
Terme de Potència   

(€/kW any)

Potència 

Contractada (kW)

Preu Total               

(€/any)

Potència contractada EDAR 3,329068 135 449,42

Energia Elèctrica

Total Energia Elèctrica
449,42 Concepte Tarifa kWh/dia

Preu Energia             

(€/kWh)

Preu Total               

(€/any)

Energia EDAR 3.1.A 1.092 0,021734 8.662,62

Manteniment i conservació d'obra civil,urbanització  i equips d'EDAR 

Concepte
Cost Inversió (€) % Repercusió

Preu Total               

(€/any) Total
8.662,62

1.175.000 0,5 5.875,00

Total Manteniment i Conservació obra civil, urbanització  i equips 5.875,00 Productes químics i evacuació residus

Concepte
Consum/         

Producció           

Preu Unitari                 

(€/unitat)

Preu Total               

(€/any)

Residus desbast  (m3/any) 5,08 11,80 59,94

Productes, materials i serveis Sorres  (m3/any) 5,93 11,80 69,97

Concepte
Preu Total               

(€/any)
Fangs deshidratats (Tn) 229,00 53,00 12.137,00

Equipament de personal (vestuari, materials, seguretat, etc) 771,06 Clorur fèrric desfosfatació (Kg) 27.805 0,16 4.343,14

Material d'oficina 237,25

Poli aniònic (kg)                                          

Poli catiònic (kg)
289,00 3,29 950,81

Comunicacions (correus, telèfon, fax, etc.) 474,50 Total 17.560,87

Desplaçaments 830,38

Neteges 1.186,25 Total despesa variable (Execució Material) 26.223,49 €/any

Conservació de jardinería 462,64 Total preu unitari variable (Execució Material) 72,07 €/dia 

Reactius i material fungible de laboratori 118,63 Preu unitari variable (Execució Contracta sense IVA) 85,76 €/dia (m3)

Aigua 332,15

Analítica externa 9.550,30

RESUM COSTOS

Total Productes, Materials i Serveis 13.963,15

Despeses fixes en execució material 194,07 €/dia 365 dies 70.835,07

Cabal total de tractament 118.625 m3/any Despeses variables en execució material 72,07 €/dia 26.223,49

Total 97.058,56

Despeses Generals i Benefici Industrial 19% 18.441,13

Pressupost Contrata sense IVA 115.499,69

Rati €/m3 0,97

Obra civil, urbanització i equips electromecànics EDAR

PARTIDES DE DESPESA VARIABLE:
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1. Introducció 

En aquest annex s’exposen les possibles afeccions a la zona de domini públic 

Marítimo-Terrestre (ZMT), llera pública, PEIN, XN2000 i ENPE, derivades de les obres 

de construcció de la nova EDAR. 

 

2. Zona Marítimo - Terrestre 

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

mereixedor d’una especial protecció. Aquest espai, que rep la denominació de domini 

públic marítimo-terrestre, es configura, com el seu propi nom indica, com a bé de 

domini públic. Això comporta que els terrenys integrats en el mateix són de propietat 

de l’Estat i es troben sotmesos a un règim jurídic especial de Dret Administratiu, que 

estableix una sèrie de facultats a favor de l’Administració per a la seva protecció i 

conservació. 

Al present projecte de construcció de l’EDAR de Cabra del Camp no es produeix cap 

afecció dins de dita zona. 

 

3. Llera pública 

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

es realitza a la Rasa de la Fonollosa. 

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

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

A l’annex 19, Informe mediambiental es presenta l’estudi de les possibles afeccions a 

les aigües superficials. 

 

4. PEIN, XN2000 i ENPE 

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

per l’execució de les obres de l’EDAR es desenvolupen a l’annex 19, Informe 

mediambiental. 
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1. Introducció 

La xarxa de sanejament del terme municipal de Cabra del Camp, recull les aigües del 

nucli urbà a través dels diferents col·lectors que circulant pel principals carres de la 

població, arribant a la confluència del carrer Major amb la carretera TP-3211 (que va 

de Cabra del Camp al Pla de Santa Maria), i en aquest punt aboca a la Rasa de la 

Fonollosa que travessant camps agrícoles transporta l’aigua fins arribar al riu Francolí.  

Amb l’objecte de millorar la qualitat d’aigua de la Rasa de la Fonollosa i depurar l’aigua 

residual del nucli urbà de Cabra del Camp es planteja la construcció d’una EDAR per a 

assolir els resultats que exigeix la normativa d’abocament. 

En aquest projecte es proposen dues alternatives de tractament per a l’EDAR i  tres 

alternatives d’implantació de la mateixa.  

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

equivalents, i d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 26 de gener del 2.008, pel 

que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de projectes, la realització 

de les obres compreses al present projecte no afecten als supòsits establerts per el 

Reial Decret al grup 7 apartat “d” de l’annex I, ni al apartat “d” del grup 8 de l’annex II, i 

per tant,el projecte no haurà de sotmetre’s a una avaluació de impacte ambiental.  

 

2. Objecte 

Es redacta el present annex, amb l’objecte de: 

 Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona de projecte. 

 Descriure les actuacions a realitzar. 

 Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 
l’execució del projecte. 

 Proposar mesures preventives i correctores.  

 Establir un programa de seguiment i control 

 

3. Descripció del projecte 

L’objecte del present projecte és la construcció d’una nova EDAR al terme municipal 

de Cabra del Camp. 

La població de disseny a realitzar la depuració de les aigües serà de 2.000 habitants. 
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L’EDAR de Cabra del Camp incorporarà un tractament secundari de fangs activats 

d’aeració prolongada i eliminació de nutrients. 

Respecte al tractament de fangs es proposa un espessidor per gravetat i sistema de 

deshidratació amb un decantador centrífug. El pretractament, control i deshidratació es 

situa a un mateix edifici, evitant possibles olors. 

 

4. Descripció general 

A continuació es detallen els espais de protecció que es troben més propers a la zona 

de projecte i que es representen a la següent figura. 

4.1. Espais naturals de protecció especial (2009) 

En la zona on es situa l’EDAR no existent en la seva proximitat espais naturals de 

protecció especial. 

 

4.2. Espais d’interès natural (2009) 

El municipi de Cabra del Camp pertany a la comarca de l’Alt Camp i aquesta té un 

28% del seu territori inclòs en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN). 

 

4.3. Zones de la Xarxa Natura 2000 (LIC + ZEPA, setembre 2007) 

El municipi de Cabra del Camp amb Codi INE 43363 no es troba dins de la xarxa 

natura 2000. 

 

4.4. Aqüífers protegits 

Tot i que Cabra del Camp es troba parcialment en una zona d’aqüífers protegits, no ho 

està la zona del projecte. 

 

4.5. Altres espais 

El municipi de Cabra del Camp amb Codi INE 43363 sí es troba dins de la zona 

sensible de nitrats. S’han consultat altres espais com zones humides i espais d’interès 

geològic, no trobant cap propera a la EDAR de projecte. 
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Figura 1. Mapa de Cartografia ambiental 
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5. Inventari ambiental 

A continuació s’exposa l’actual inventari ambiental de la zona:  

El clima  

Cabra del Camp es troba a la comarca de l'Alt Camp. A causa de la localització interior 

d'aquesta comarca, les temperatures solen ser baixes a l'hivern i altes a l'estiu, és a 

dir, temperatures típiques d'un clima sec amb poca humitat. 

La precipitació mitjana anual a la zona és de 470 mm, amb intensitats especialment 

elevades a la primavera (abril i maig) i tardor (octubre i novembre). La temperatura 

mitjana és d'aproximadament 16 º C; destacar que la temperatura mitjana del mes més 

fred (gener) és de 4 º C i que la temperatura mitjana del mes més càlid (agost) és de 

26 º C  

 

Les aigües superficials 

Els corrents superficials de l’Alt Camp són molt poc significatius, i formen part de la 

conca del Francolí i del Gaià. Els corrents autòctons són molt limitats pel que fa a 

l'extensió de les conques i, per consegüent, als cabals que aporten. 

La massa d’aigua està situada a la província de Tarragona, a la comarca de l’Alt 

Camp. El nucli urbà més important és Valls, a excepció del límit sud la resta coincideix 

amb l’àrea 309 “Camp de Tarragona”. La delimiten els següents municipis, des de la 

part nord-est en sentit antihorari: Des del nord de les urbanitzacions de la Cabra del 

Camp en direcció sud-oest es creua El Pla de Santamaria fins a la població de 

Figuerola del Camp; en la mateixa direcció se segueix cap al nucli de Caseriu creuant 

Valls i es segueix fins Alcover en el límit amb la Selva del Camp; es continua cap a 

l’est pel límit sud dels municipis de Perafort, Vallmoll, Nulles i Vilabella, des d’aquest 

punt gira direcció nord-est, creua Vilabella, Montferi, Rodonya, Vila-rodona. 

Aiguamurcia, continuant cap el nord-oest fins a Querol. 

El límit nord coincideix amb un límit de falla de direcció NE-SO que enfonsa el bloc sud 

des d’Alcover fins el Pont d’Armentera, des d’aquest municipi fins Aiguamúrcia. El límit 

oriental està definit per una falla de direcció NO-SE i amb cabussament cap a la 

cubeta (sud-oest), que posa en contacte els materials detrítics amb les calcàries i 

margues del Mesozoic. Per aquest límit la massa d’aigua es recarrega. El següent límit 

sud-est, amb materials carbonatats i margosos d’edat juràssica i miocena es posen en 

contacte amb els de la cubeta. En aquest sector es diferencien dos tipus de límits, el 

primer fins a la zona de Salomó està marcat per un encavalcament i aixeca l’arc 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 19. Informe mediambiental 

perifèric de Bonastre i el massís de Bonastre, i el segon, des d’aquesta zona, 

coincideix amb una falla normal, denominada Salou-La Secuita i arriba fins el municipi 

de Renau. Aquesta superfície presenta una inclinació de l’ordre del 20% amb 

cabussament cap al centre de la cubeta. Per aquest límit la massa d’aigua es 

descarrega. El límit sud es un límit de descàrrega i està definit pel Decret 328/88 i 

limita amb el Baix Francolí. El límit inferior es troba el voltant de 150-200 metres per 

sota del nivell del mar, marcat per un nivell impermeable d’argiles. 

 

Medi físic 

En la posició més meridional de les tres comarques que formen la regió del Camp de 

Tarragona, l’Alt Camp, amb una superfície de 214,5 Km2 i una població al voltant de 

45.000 habitants repartits en 23 municipis i amb centre comarcal a Valls, presenta una 

diversitat de perfils, de qualitats botàniques i minerals que fan evident la seva varietat 

de facetes.  

La comarca conté una part plana formada per sediments quaternaris, els quals 

comprenen la major part dels límits del Alcover, el Milà, la Masó, el Rourell, Valls, 

Nulles, Alió, Puigpelat, Bràfim i Rodonyà. La part comarcal més muntanyosa 

constitueix la perifèria al nord i a l'est: el fragment de les muntanyes de Prades que 

forma els límits de Mont-ral i la Riba i la serra de Miramar fan de límit al nord amb la 

Conca del Barberà. 

El bloc del Gaià, amb les poblacions de Querol, el Pont d'Armentera i part 

d'Aiguamúrcia, Vila-rodona, Rodonyà i Masllorenç, fan de confí a llevant amb les 

comarques de l'Anoia i del Penedès. Així doncs, del Miocè emergeixen diversos nivells 

mesozoics que suporten el Neozòica, el qual culmina amb 982 metres al turó de 

Montagut i amb 995 metres a la muntanya de Formigosa. 

 

La vegetació  

La vegetació és similar a la de les comarques circumdants, pròpiament de plana 

mediterrània encara que amb variacions molt locals. A partir dels 200 o 300 m destaca 

l'alzina (Quercus ilex) al costat d'arbustos i lianes, encara que a més altura i humitat es 

veu substituïda de pinassa (Pinus nigra). En la muntanya, en la perifèria de la 

comarca, destaquen comunitats de pinedes, entre els quals destaquen el pi vermell 

(Pinus sylvestris) i el roure de fulla petita, (Quercus faginea ssp. Valentina). En alguns 

espais s'acompanya de pi blanc (Pinus halepensis) i si el terreny és humit, de boix 
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(Buxus sempervirens). Ocupen terrenys de muntanya i les planes lliures de cultiu. En 

terrenys calcaris i més secs, el terreny està ocupat per garrigues i altres matolls, 

altament susceptibles al foc i que ha causat nombrosos incendis en la zona, provocant 

la disminució d'alzines.  

 

La fauna 

La microfauna associada a les llacunes sol estar constituïda principalment per 

organismes aquàtics: crustacis, rotífers i larves d'insectes. Aquests organismes solen 

estar presents a les llacunes de sedimentació i en les de afinament. És de destacar la 

presència generalitzada de les puces d'aigua (Daphnia). La qualitat dels efluents 

augmenta on hi ha abundància de Daphnia, ja que s'alimenten d'algues, reduint la 

concentració de matèria en suspensió.  

La presència de microfauna en les llacunes de sedimentació i afinament és a causa 

d'un adequat nivell d'oxigen en l'aigua indicant un correcte creixement i 

desenvolupament de les microalgues. L'elevada concentració de microfauna en les 

llacunes d'afinament especialment, és un bon indicador del baix nivell de contaminants 

en aquestes llacunes, especialment d'aquells contaminants que són tòxics per als 

éssers vius.  

La fauna superior associada als sistemes naturals sol ser abundant i variada. 

Normalment els ànecs viuen al voltant de les llacunes i estan presents de manera 

permanent en un gran nombre de sistemes. Altres aus observades són les urracas, 

pardals i algunes espècies migratòries. S'ha comprovat que la presència de vegetació 

a prop de les llacunes serveix de protecció davant petits rosegadors, conills, guineus, 

gats i aus. A les llacunes de afinament poden desenvolupar peixos.  

Les llacunes atreuen la fauna de la zona, de manera que aquestes instal.lacions s'han 

convertit en molts casos en petites reserves naturals en zones relativament alterades. 

No són pocs els casos on l'EDAR té un paper important enriquint l'hàbitat que l'envolta. 

Aquest tipus d'impacte és positiu, agradable per a la població i sinònim del bon 

funcionament de la planta 

 

A continuació es presenta un quadre amb un resum de la informació ambiental de la 

zona de projecte. 
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Clima  
mediterrani (estius secs i calorosos, hiverns temperats i tardors 
amb abundants precipitacions en forma de ruixats) 

Temperatura mitjana 
anual 

15-16 ºC 

Precipitació mitjana 
anual 

570 mm 

Aigües superficials  Rasa de la Fonollosa 

Aigües subterrànies 
Aqüífer Baix Camp-Montroig. 
Zona vulnerable a contaminació de nitrats 

Qualitat ambiental 
Baixos nivells d’immissió de contaminats (SO2, NO2, H2S, O3, 
CO) 

Medi físic Graves i sorres. Holocè 

Vegetació 
Plana mediterrània, 
Alzina, Arbustos i lianes 
Pi blanc , garrigues i altres matolls 

Fauna 
àguila real, àguila marcenca, àguila perdiguera, àguila 
daurada, falcó pelegrí,..etc. 

Especies protegides No existeix cap figura de protecció a la zona 

Taula 1.  Inventari ambiental 

 

6. Reportatge fotogràfic mediambiental 

 

Fotografia 1. Vista de la vegetació a la parcel·la on es projecta la planta 
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Fotografia 2. Vista de la vegetació a la llera receptora 

 

 

7. Descripció de les actuacions 

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen en l’execució de la planta de 

tractament d’aigües residuals. 

Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

 Enderrocs 

 Moviments de terra 

 Obra civil 

 Equips 
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8. Afeccions derivades de l’actuació i identificació de la 

incidència ambiental.  

8.1. Identificació i caracterització d’elements ambientals susceptibles 

de rebre impactes. 

8.1.1 Geologia – hidrologia 

La zona d’estudi pertany segons la classificació del Institut Geològic de Catalunya a la 

classificació Qvrv1 (Graves i sorres. Holocè).  

La zona de projecte es troba allunyada de la llera de la rasa més propera que és la 

rasa de la Fonollosa, i per tant no es produiran afeccions a l’aigua superficial. 

El risc de contaminació d’aigües subterrànies durant la fase de construcció pot venir 

derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments 

de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del 

personal d’obra, etc.). 

El possible impacte sobre les aigües subterrànies de l’àmbit del projecte serà moderat 

en la fase de construcció, i no es preveu cap impacte en la fase d’explotació. 

 

8.1.2 Aigües superficials 

Respecte a la hidrologia superficial es troba la Rasa de la Fonollosa, on s’abocaran les 

aigües tractades. 

No existeixen altres tipus d’aigües superficials ni zones humides a l’àmbit d’estudi. 

El risc de contaminació d’aigües superficials durant la fase de construcció pot venir 

derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments 

de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del 

personal d’obra, etc.). 

L’aigua superficial podria enterbolir-se durant la fase d’execució a causa del moviment 

de terres, encara que la zona on es realitzarà l’EDAR està allunyada de la llera de la 

riera. Aquests possibles efectes negatius tenen un caràcter temporal i reversible. 

La construcció de l’EDAR permetrà depurar l’aigua residual del nucli urbà de Cabra del 

Camp i per tant, disminuir la carga contaminant que suportarà el llera receptora. 
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8.1.3 Sòl 

L’impacte sobre el sòl únicament vindrà donat per la pèrdua d’espai en la implantació 

de l’EDAR, tant en la fase de construcció com en la d’explotació. 

Existeix la possibilitat de la contaminació del sòl per abocaments accidentals durant les 

tasques de manteniment de la maquinària. 

Aquests impactes és consideren moderats en la fase de construcció, i no es preveuen 

impactes durant l’explotació. 

 

8.1.4 Atmosfera 

L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums per la maquinària durant 

la seva fase d’execució. 

Igualment el trànsit de la maquinària per camins no asfaltats produirà pols en 

suspensió. 

L'impacte acústic de les obres de projecte és qualifica com compatible durant la fase 

de construcció i explotació. 

 

8.1.5 Contaminació acústica 

Els sorolls seran produïts per la esbrossada de la vegetació, la càrrega i descàrrega de 

materials, moviment de terres, trànsit de vehicles i funcionament de la maquinària de 

construcció. 

Les instal·lacions a executar es troben a una distancia suficientment allunyada de les 

zones habitades i per tant, les molèsties seran moderades. 

Es tracta d’un efecte temporal durant la execució de les obres i reversible una vegada 

que aquestes finalitzen. 

En la fase d’explotació les principals causes que provocaran un increment en el nivell 

sonor seran els equips a instal·lar. 

Per tant, l’impacte acústic és qualifica com a compatible durant la fase de construcció i 

explotació. 

 

8.1.6 Fauna i vegetació 

Fauna 
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L’augment en els nivells de soroll, pols i gasos contaminants causaran molèsties en la 

fauna pròxima a les obres. Aquests efectes són de caràcter temporal i reversibles un 

cop finalitzades les mateixes. 

Durant la fase d’explotació de l’EDAR és produirà una alteració en els nivells de soroll 

que afectaran a la fauna, si bé aquestes emissions és veuran esmorteïdes a causa de 

que els equips a instal·lar compliran la normativa vigent en matèria de soroll, i és 

trobaran a l’interior dels edificis. 

Aquests impactes es qualifiquen de moderats en la fase de construcció i explotació. 

 

Vegetació 

La parcel·la on es construirà l’EDAR és un camp de conreu i es veurà afectada pels 

elements, construccions i zona verda que integren les obres projectades. Es preveu 

una partida de transplantament de tots aquells arbres que es trobin en bon estat, que 

seran trasplantats allà on indiqui la Direcció Facultativa. 

Durant la fase de construcció i d’explotació no es preveuen impactes sobre aquest 

aspecte del medi ambient. 

 

8.1.7 Paisatge 

En aquest cas durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de 

l’entorn a causa de la presència de maquinària i personal. Aquets impactes són de 

caràcter temporal i reversibles. 

En la fase d’explotació, el principal impacte serà la presencia de l’estació de l’EDAR, 

que produiran la intrusió visual pròpia de instal·lacions alienes al paisatge.  

La distància de l’EDAR a les vivendes és l’adequada i d’altre banda les dimensiones 

de l’edifici de l’EDAR permetrà que l’impacte visual produït sigui mínim. 

Els impactes sobre el paisatge es consideren moderats durant la fase de construcció i 

compatibles durant l’explotació. 
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9. Proposta de mesures correctores 

9.1. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi 

hidrològic 

Com s’ha indicat al punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se 

vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües subterrànies. Es prendran 

per tant les mesures necessàries per evitar-ho: 

 Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part 

del personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües 

fecals. 

 S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, no 

efectuant reparacions de les mateixes sobre el terreny. 

 Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessaments, l’afecció a 

les aigües subterrànies durant l’execució de les obres es considera mínima. 

 Posteriorment, un cop executades les obres, milloraran les condicions 

actualment existents a la llera. 

L’impacte derivat de l’execució d’aquestes obres es considera per tant positiu. 

 

9.2. Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl 

L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat al 

terreny de la parcel·la i puntualment en el temps. 

Per a la protecció del sòl es realitzarà una prevenció de la contaminació del mateix, 

evitant els vessaments d’oli o combustible. 

 

9.3. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi 

atmosfèric 

El trànsit de maquinària generarà pols en suspensió, per minorar la generació del 

mateix es realitzaran regs periòdics del camí, sobretot en èpoques seques. 

La maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les 

emissions es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè 

aquesta es trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. 
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Respecte als sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte 

funcionament de la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la 

Normativa en vigor. 

L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant, puntual en el temps i en l’espai, 

desapareixent un cop efectuades les obres. 

 

9.4. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi biològic 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per a evitar l’emissió de partícules 

en suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., 

contribuiran igualment a minorar les afeccions sobre la fauna i vegetació existent. 

Un cop executades les obres les afeccions desapareixeran igualment. 

 

9.5. Integració en el paisatge 

Tenint en compte que l’ EDAR disposarà d’una franja de vegetació de tancament i gran 

part de les instal·lacions es troben situades a l’interior d’un edifici, es produirà una 

integració al paisatge adequada i no suposarà un impacte visual negatiu. 

 

9.6. Programa de seguiment i control 

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un 

Programa de Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució. 

A continuació es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte: 

 

9.6.1 Fase d’execució 

Manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de combustió, els 

nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments líquids d’olis i combustibles. 

Reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules en suspensió. 

Reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada. 

Col·locació de lavabos químics pel personal. 
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9.6.2 Fase d’explotació 

S’haurà de realitzar una campanya de presa de mostres un cop s’iniciï el funcionament 

de l’EDAR per confirmar els objectius de qualitat. Els paràmetres a caracteritzar són: 

 Valors de DBO5 em mg O2 /l 

 Valors de DQO em mg O2 /l 

 Matèria en suspensió en mg /l 

 Matèria inorgànica en Equitox /m3 

 Quantitat de fòsfor total em mg P /l 

 Quantitat d’amoni total mg N-NH4 /l 

 Presència de clorurs en mg /l 

 Conductivitat a 25º en μS /cm 

 pH a 25º en uts 

 

10. Pressupost 

Es destinarà per a la implantació de mesures correctores un pressupost de NOU MIL 

EUROS (9.000,00 €), aquesta partida es troba a l’apartat corresponent del pressupost 

del present projecte i haurà de ser justificada.  

 

11. Conclusions 

L’execució del projecte l’EDAR, permetrà millorar la qualitat dels recursos hídrics de la 

zona, evitant els vessaments que es produeixen en l’actualitat. 

La seva execució suposa per tant una millora ambiental, generant la seva execució un 

impacte ambiental mínim sobre el medi. 

El present document pretén servir de guia pel control dels impactes derivats de 

l’execució de les obres, permetent sempre que sigui possible la seva eliminació o 

minoració en el temps i l’espai. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d‟execució de les obres del Projecte objecte d‟aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 

del/s Contractista/es. 

D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l‟acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d‟Acció Preventiva 

propi d‟empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Execució, amb antelació a l‟inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits de Declaració d‟Obertura davant 

l‟Autoritat Laboral. 

 

2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Albert Mancera Sugrañes 

Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Adreça: Ronda Sant Ramon 118  

Població              : Sant Boi de Llobregat 

  

3. DADES DEL PROJECTE 

3.1. Autor del projecte 

Autor del projecte : Albert Mancera Sugrañes 

Titulació  : Enginyer de Camins, Canals i Ports 

Adreça: Ronda Sant Ramon 118 

Població              : Sant Boi de Llobregat 
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3.2. Situació 

Emplaçament      : Cabra del Camp 

Adreça              : Carretera TP-2311 

Codi Postal             : 43811 

Població              : Cabra del Camp, comarca de l‟Alt Camp (Tarragona) 

 

3.3. Comunicacions 

Carretera              : Carretera TP-2311, Autopista AP-2  

Ferrocarril  : RENFE a Valls i a Montblanc 

Línia Autobús: AUTOCARS PLANA. Línia El Sarral-Cabra del Camp- Valls 

 

3.4. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : Ajuntament  (T 977 630 131) 

Electricitat               : FECSA (T 935 094 000) 

Sanejament             : Ajuntament  (T 977 630 131) 

 

3.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 

és de 1.643.233,55 € (un milió sis-cents quaranta-tres mil dos-cents trenta-tres euros 

amb cinquanta-cinc centims). 

 

3.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 10 mesos. 

  

3.7. Mà d'obra prevista 

L‟estimació de mà d‟obra en punta d‟execució és de 10 persones. 

  

3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla, Oficial 1a, Oficial 1a jardiner, Ajudant, Manobre i Manobre especialista. 
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4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha 

d‟instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l‟obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d‟un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l‟apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d‟una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure 

nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del 

projectista i comprovació de l‟instal·lador. 

 

4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s‟ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l‟obra. 

La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l‟Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanqueïtat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

 

4.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 
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Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una 

persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l‟obra. 

Per l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

 

5.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S‟ha d‟instal·lar una cabina d‟1,5 m2 x 2,3 m d‟altura, dotada de placa turca, 

com a mínim, per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d‟una cabina de dutxa de dimensions 

mínimes d‟1,5 m2 x 2,3 m d‟altura, dotada d‟aigua freda-calenta,  amb terra 

antilliscant. 

  

5.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable de 2 m2 per treballador contractat.  
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5.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l‟obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d‟aigua (1 

aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 

per a dipositar les escombraries. 

 

5.4. Centres sanitaris propers a l'ubicació de l'obra 

En els casos en què l'equipament o serveis i material d'assistència bàsics existents a 

peu d'obra no siguin suficients per a l'eventual atenció d'un treballador accidentat, 

caldrà traslladar a aquest al centre sanitari més proper a l'obra. 

Per al cas de l‟EDAR de Cabra del Camp, es descriuen i indiquen orientativament 

sobre plànol el Centre d'Assistència Primària (CAP) i hospital més propers. 

 CAP Vila-Rodona:   Pl. dels Arbres, 7 43814 Vila-rodona 

      Telèfon: 977 638 710 

      Distància: 12,6 km 

 

 

Figura 1.  Mapa de situació del CAP de Vila-Rodona 
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 Hospital Pius de Valls:  Plaça Sant Fransesc s/n. 43800, Valls 

      Telèfon: 977 613 000 

      Distància: 15,1 km 

 

 

Figura 2. Mapa de situació de l'Hospital Pius de Valls 

 

6. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA I BOMBERS 

6.1. Serveis de seguretat ciutadana 

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de l'EDAR de 

Cabra del Camp, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat locals o 

autonòmics. El municipi de Cabra del Camp no disposa d'un servei de Policia Local 

propi, per tant, a continuació s'adjunta la informació corresponent a la Comissaria de la 

Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra més propera a la ubicació de l'obra. 
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Comissaria de Tarragona:  Cami Gavarres del Polvorí, S/N 43006 Tarragona 

     Telèfon: 977 635 300 

     Distància: 37,2 km 

 

 

Figura 3.  Mapa de situació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Tarragona 

 

6.2. Serveis de bombers 

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major 

(incendi forestal o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels 

treballadors i de la mateixa obra, pot resultar necessari contactar amb els serveis de 

bombers més propers a la ubicació d'aquesta. A continuació s'adjunten les dades 

referents al parc de bombers més proper a l'obra, així com un mapa d'ubicació del 

mateix. 

 

Parc de bombers de Valls;   Carrer Creu de cames s/n, 43800, Valls 

Telèfon: 977 613 585 

Distància: 14,3 km 
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Figura 4. Mapa d'ubicació del parc de bombers de Valls 

 

7.  ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra. En el trànsit 

de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l‟ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 

gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L‟accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 

seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 

situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 

de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
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cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d‟1 m d‟altura 

i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l‟estacada destinada a la contenció i separació d‟àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l‟efecte de la pressió. La boca 

de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 

La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d‟1 m d‟altura. L‟accés 

mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 

a partir de 2 m de l‟arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 

materials): 3 m d‟altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d‟1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 

de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 

màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 

recorregut de l‟òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 

radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 

disposaran de mitjans portàtils d‟extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d‟1,90 m 

sobre el nivell del paviment. 

L‟accés, als diferents tallers provisionals d‟obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d‟ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 

prohibida la presència de tota persona en el radi d‟actuació de càrregues suspeses, 
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així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 

o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 

inferior, disposarà de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d‟extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l‟atmosfera. En els 

tallers tancats, el subministrament d‟aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s‟efectuï una renovació total d‟aire diversos cops per hora (no 

inferior a 10 cops). 

 

7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

"mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d‟accident. 

Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 20. Estudi de seguretat i salut. Memòria 11 

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d‟altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d‟execució material de l‟obra i/o 

l‟enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s‟originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï 

el lloc on portarà els seus residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s‟aïllaran els productes corresponents de 

l‟excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 

 

9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES 

PERILLOSES 

El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l‟obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d‟adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres de mesura s‟establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d‟agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
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exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s‟expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

 

9.1. Manipulació 

En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les 

possibles vies d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d‟oxigen respirable. 

 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

  

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L‟etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu 

defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 

comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 
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 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

 

10.  CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, 

elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent 

al llarg de tota l‟obra o que pot ser necessari distingir entre l‟àmbit de 

l’obra (el de projecte) i l‟àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a 

fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l‟accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la 

delimitació de l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si 

aquest canvia en les diferents fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits 

d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i 

interrelacionats amb el procés constructiu. 

 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament 

de l‟obra. 
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Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de 

les casetes a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra, ni és 

possible el seu trasllat dins d‟aquest àmbit, ja sigui durant tota l‟obra o 

durant alguna de les seves fases, s‟indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 

SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l‟aparcament de 

vehicles d‟obra, es situaran segons s‟indica en l‟apartat “Àmbit d‟ocupació 

de la via pública”. 

 

10.1. Serveis afectats 

Els Plànols i d‟altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l‟existència i la 

situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 

d‟instal·lacions i estructures d‟obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 

no garanteixen l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 

per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 

per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d‟obres i serveis, plànols de situació i 

localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 

conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 

rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 

d‟abonament independent. 

  

10.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s‟incorporen els 

aspectes relatius a l‟existència de  possibles servituds en matèria d‟aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 

intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 

per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 

Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d‟abonament independent. 
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10.3. Característiques meteorològiques 

El clima és mediterrani amb estius secs i calorosos, hiverns temperats i tardors amb 

abundants precipitacions en forma de ruixats. 

Les dades mes significatius en el municipi de Cabra del Camp són: 

 Temperatura mitjana de 15 a 16º. 

 Pluja mitjana de 470 mm. 

 Tipus clima: sec, amb poca humitat 

 

10.4. Característiques del terreny 

En concret, la parcel·la estudiada es troba sobre els materials sedimentaris que 

reomplen la depressió de Valls-Reus, que són bàsicament quaternaris i terciaris. 

Aquests dipòsits tenen un gran desenvolupament superficial i la seva potència total pot 

arribar a uns 300 m. 

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

la zona d‟estudi. 

 Cons de dejecció – Peudemont: Dipòsits constituïts per conglomerats de 

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

matriu llim argilosa amb abundants crostes calcàries . 

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

canals i còdols grollers distribuïts molt irregularment. 

 Crosta calcària: Constituïda per un autèntic calitx amb concrecions pisolítiques 

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

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

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

paleocanals i còdols grollers distribuïts irregularment. El caràcter litològic dels 

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

els còdols paleozoics i de roques granitoides. 

 

 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 20. Estudi de seguretat i salut. Memòria 16 

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives n‟haurà de 

perfilar l‟anàlisi de cada una d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre). 

  

11.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d‟execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l‟obra. 

  

11.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d‟ajustar, durant l‟execució de l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l‟execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

  

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D‟ACTIVITATS : Relació d‟unitats d‟obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d‟unes unitats respecte a 

altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l‟execució de 

cadascuna de les unitats d‟obra. 
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De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s‟ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

  

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT 

INHERENTS O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS 

CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l‟obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el 

procés constructiu, sempre d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre)  „Reglas generales de seguridad 

para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 

de l‟Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 

de l‟Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d‟aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

13. MEDIAMBIENT LABORAL 

13.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l‟obra i 

quines condicions s‟hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se‟n derivin. 

  

13.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d‟il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 
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Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d‟intensitat. 

En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l‟enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d‟un enllumenat d‟emergència d‟evacuació i de 

seguretat. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

  

13.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 

la construcció: 

Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l‟aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d‟orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d‟orugues .................. 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 
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Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d‟eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives 

  

13.4. Pols 

La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d‟exposició. 

En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d‟amiant en suspensió, 
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necessitarà d‟un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 

de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

2

10

2 


SiO
C  [mg/m3] 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l‟existent en 

l‟ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 

expeses amb l‟aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 
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A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d‟aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d‟aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d‟aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

  

13.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 

d‟apilament. 

3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i 

la seva utilització. Pla d‟evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 
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6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i 

restes de matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre 

superfícies de suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en 

els treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que 

és relatiu al manteniment de l‟ordre i neteja inherents a l‟operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

 

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s‟ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 

en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 

que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 

l‟espatlla. 
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 S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 

el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d‟ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l„organització del treball. 

 Millora de l‟entorn de treball. 

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament 

proporcional a l‟exposició al risc d‟accident derivat de dita 

activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de 

suport i de treball de l‟operari, estiguin a la mateixa alçada en 

què s‟ha de treballar amb ells. 
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3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-

ho sempre sobre catúfols o contenidors que permetin el seu 

trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel 

material manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el 

lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material i l‟emplaçament 

definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, 

catúfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los d‟un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin 

els materials, si això comporta ocupar els oficials o caps d‟equip 

en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps 

perfectament aprofitables per l‟avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas 

dels materials a manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 

5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 

6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a 

prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona 

s‟actuarà segons els següents criteris preventius: 

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura de 

l‟espatlla. 
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Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al 

centre de gravetat de la càrrega. 

Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 

l‟extrem davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per 

a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El 

valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 

Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se 

de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 

respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha 

d‟aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar l‟esforç al 

mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui 

conegut o convingut per l‟equip. 

  

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 

ve integrat, de fàbrica, en l‟equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 

de tal manera que s‟interposi, o apantalli els riscos d‟abast o  simultaneïtat de l‟energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips 

o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d‟accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d‟utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d‟ús. 
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16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d‟energia fora de control, present en l‟ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d‟una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 

relació dels Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als 

instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats 

en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

  

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

(EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
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 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d‟entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s‟haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 

de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció d‟Execució. 

Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se‟n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els 

indicats en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

18. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el 

desenvolupament del procés o l‟activitat, per la concurrència d‟operacions 

diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin 

precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 

presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, 

durant l‟obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es 

defineixen en el real decret 1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es 

considerin perillosos o amb riscos especials. 
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c) Quan la necessitat d‟aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a 

les condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d‟activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l‟annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d‟enterrament, enfonsament o caiguda 

d‟altura, per les particulars característiques de l‟activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l‟entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l‟exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d‟especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d‟alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d‟ofegament per immersió. 

6. Obres d‟excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d‟aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l‟ús d‟explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l‟obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l‟atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l‟obra. En el primer cas són d‟aplicació les prescripcions establertes 

per el Reial Decret 485/1997, de 14 d‟abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
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Carreteres i no és objecte de l‟Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l‟obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d‟aquest tràfic. 

S‟ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l‟apropiada i està ben col·locada, fa que 

l‟individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l‟obligatorietat 

d‟utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d‟utilitzar-se sempre que l‟anàlisi dels riscos existents, les situacions d‟emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l‟atenció dels treballadors sobre l‟existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d‟emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d‟utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 

Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s‟haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d‟emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d‟estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
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senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l‟altura de la vista. 

 Quan existeixin línies d‟estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l‟obra 

haguessin de circular sota l‟estesa elèctrica s‟utilitzarà una senyalització 

d‟advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s‟ha de definir en els plànols de l‟Estudi 

de Seguretat i Salut i s‟ha de tenir en compte en les fitxes d‟activitats, al menys 

respecte els riscos que no s‟hagin pogut eliminar. 

  

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA 

PÚBLICA 

L‟accés a l‟Edar es realitzarà des de la carretera TP-2311 del Pla de Santa Maria a 

Cabra del Camp. No es preveu cap afección de la via pública. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l‟obra i la seva execució, diferenciant, si 

és cas, les diferents fases d‟execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d‟obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d‟elements urbans a l‟espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d‟accés a edificis i 

guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 

Bombers o a l‟Autoritat que correspongui. 
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Quan calgui prohibir l‟estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d‟antelació a l‟inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l‟Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

20.1. Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 

procés per al control d‟entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 

com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l‟accés 

únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l‟obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 

circumstàncies de l‟obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l‟accés 

controlat a les instal·lacions d‟ús comú de l‟obra, i haurà d‟assegurar que les 

entrades a l‟obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 

puguin presentar riscos 

 

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels 

materials emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, 

definirà un procés per garantir l‟accés controlat a les instal·lacions que 

suposin risc personal i/o comú per a l‟obra i l‟intrusisme a l‟interior de l‟obra 
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en tallers, magatzems, vestuaris i d‟altres instal·lacions d‟ús comú o 

particular. 

  

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la 

delimitació de l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest 

canvia en les diferents fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació 

quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 

procés constructiu. 

L‟amplada màxima a ocupar serà proporcional a l‟amplada de la vorera. L‟espai 

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç de l‟amplada de la vorera 

existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres metres mesurats des 

de la línia de façana, ni més de dos terços de l‟amplada de la vorera, si no 

queda al menys una fra ja d‟amplada mínima de 1,40 m per a pas de vianants. 

Quan, per l‟amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 

de 1,40 m es permetrà, durant l‟execució dels treballs a planta baixa, la 

col·locació de tanques amb un sortint màxim de 60 cm deixant un pas mínim 

per a vianants de 1 m. Per a l‟enderrocament de les plantes superiors a la 

planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció 

volada per la retenció d‟objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera 

és inferior a 1,60 m durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants 

de 1 m d‟amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En 

aquest cas, s‟haurà de delimitar i protegir amb tanques l‟àmbit del pas de 

vianants. 

 

 Situació de casetes i contenidors. 

S‟indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 

fi. 
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 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles 

d‟obra, se situaran en una zona propera a l‟obra que permeti aplicar els 

següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim de 1,40 m per a 

pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim de 1,40 m per a pas de vianants 

per la zona d‟aparcament de la calçada sense envair cap carril de 

circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 

d‟aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de 

circulació i deixant sempre com a mínim 1m per a pas de vianants a 

la vorera. 

o Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l‟àmbit de l‟obra. 

 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL 

TREBALL i s‟haurà de documentar i tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 

  

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra o, en 

ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l‟obra o 

solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 

plafons prefabricats o d‟obra de fàbrica arrebossada i 
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pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l‟Ajuntament 

per a la seva homologació, si s‟escau, el seu propi model 

de tanca per tal d‟emprar-lo en totes les obres que facin. 

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 

s‟admeten per a proteccions provisionals en operacions de 

càrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s‟admet com a tanca el simple abalisat amb 

cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa 

tipus tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o 

elements tradicionals de delimitacions provisionals de 

zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 

eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element 

que deteriori el seu estat original. 

 

 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d‟accés 

independent per a vehicles i per al personal de l‟obra. 

No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada 

parcial del tancament. 

  

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les 

operacions d‟entrada i sortida, avisant els vianants a fi 

d‟evitar accidents. 

Aparcament Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 20. Estudi de seguretat i salut. Memòria 35 

estacionar-se vehicles ni maquinària de l‟obra, excepte a 

la reserva de càrrega i descàrrega de l‟obra quan existeixi 

zona d‟aparcament a la calçada. 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del tancament de 

l‟obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 

habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l‟obra. 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 

d‟acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 

càrrega, descàrrega i transport interior de l‟obra. 

 

 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit del 

tancament de l‟obra. Quan això no sigui possible, s‟estacionarà el vehicle en el 

punt més proper a la tanca de l‟obra, es desviaran els vianants fora de l‟àmbit 

d‟actuació, s‟ampliarà el perímetre tancat de l‟obra i es prendran les següents 

mesures: 

 S‟habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim de 1,40 m 

d‟ample per a la vorera o per a la zona d‟aparcament de la calçada, sense 

envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de 

circulació que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l‟àmbit d‟operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l‟amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d‟Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l‟obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar abocaments 

sobre la calçada. 
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 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l‟obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 

superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 

contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 

lones o plàstics opacs a fi d‟evitar pols. Les canonades o 

cintes d‟elevació i transport de material es col·locaran sempre 

per l‟interior del recinte de l‟obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha 

obtingut un permís especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de 

dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 

Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais adequats, 

les terres es carregaran directament sobre camions per a la 

seva evacuació immediata. 

A manca d‟espai per a col·locar els contenidors en l‟àmbit del 

tancament de l‟obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 

més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d‟un 

metre i quaranta centímetres (1,40 m) d‟amplada com a 

mínim. 

S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del 

contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de 

portar la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi 

d‟evitar la producció de pols, i el seu transport ho serà a un 

abocador autoritzat. El mateix es farà en els transports dels 

contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via 

pública 

Al PLA DE SEGURETAT s‟especificaran, per cada fase d‟obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
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caiguda d‟objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 

vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l‟obra i la vorera o zona de 

pas de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors 

a la construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una 

protecció de la caiguda de materials i elements formant un 

entarimat horitzontal a 2,80 m d‟alçada, preferentment de 

peces metàl·liques, fixat a l‟estructura vertical i horitzontal de 

la bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que 

sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l‟alçada de 

l‟obra, des de l‟entarimat de visera, amb una xarxa o lones 

opaques que eviti la caiguda d‟objectes i la propagació de pols. 

Xarxes Sempre que s‟executin treballs que comportin perill per als 

vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es 

col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les 

façanes. 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s‟indicarà l‟àrea de funcionament 

del braç i les mesures que es prendran en el cas de superar 

els límits del solar o del tancament de l‟obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà 

sobrepassar aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun 

moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

 

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per 

l‟activitat de l‟obra i especialment després d‟haver efectuat càrregues i 

descàrregues o operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
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Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 

xarxa viària a la sortida dels camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de 

la sortida del tancament de l‟obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ 

de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s‟aturaran els camions i es netejaran 

per reg amb mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d‟aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin 

sorolls més enllà d‟allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora 

d‟aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l‟Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de 

seguretat, l‟Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s‟executin en dies no 

feiners o en un horari específic. 

 

 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 

produir pols. 

En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l‟emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l‟obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
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20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 

reducció de vials de circulació, s‟aplicaran les mesures definides a la 

Norma de Senyalització d‟Obres 8.3- 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 

Municipals. 

 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l‟amplada de pas per a vianants no serà 

inferior a un terç de l‟amplada de la vorera existent. 

- L‟amplada mínima d‟itineraris o de passos per a vianants serà de 1,40 m. 

 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s‟hagin d‟habilitar es 

protegiran, pels dos costats, amb tanques o baranes 

resistents, ancorades o enganxades a terra, d‟una alçada 

mínima de 1 m amb travesser intermedi i entornpeus de 0,20 

m a la base. L‟alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 

0,15 m. 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions 

mínimes no podran ser superiors a 015 m. 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, 

es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència 

suficient, totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit 

de la marxa. 
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 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats 

encara que hi hagi enllumenat públic. 

S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 

senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d‟abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al 

llarg de tot el tram. 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 

abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 

perímetre exterior. 

La delimitació d‟itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 

metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 

perímetre. 

 

 Abalisament i defensa 

Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles 

seran els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – 

IC. amb el següent criteri d‟ubicació d‟elements d‟abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l‟obra. 

b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un carril 

o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 

carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de 

circulació, per salvar l‟obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de 

la que hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de 

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible 
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desviació d‟un vehicle de l‟itinerari assenyalat pugui produir accidents a 

vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l‟obra 

o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, 

bolcar el vehicle per l‟existència de desnivells, etc.). Quan l‟espai disponible 

sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa TD – 2. 

 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del 

gravat de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà 

un entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal 

amb la vorera i una barana fixa de protecció. 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l‟entorn de l‟obra estan adaptades d‟acord amb el que 

disposa el Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els 

passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d‟obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l‟amplada mínima de pas haurà de permetre 

inscriure un cercle d‟1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal 

del 2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM 

(Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d‟un metre i vint centímetres (1,20 

m) i un pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s‟indicarà, en els punts de desviació cap a 

l‟itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional 

d‟accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
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 Manteniment 

La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que 

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les 

proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es 

conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de 

condicions perceptives o de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i 

abalisament implantats. 

El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una 

setmana, un cop acabada l‟obra o la part d‟obra que exigís la seva 

implantació. 

 

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s‟assenyalaran tots els elements vegetals i 

l‟arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu 

llindar. L‟Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un 

informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l‟arbrat, els jardins i les espècies 

vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja 

d‟un metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els 

escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d‟elements 

estranys, deixalles, escombraries i runa. S‟hauran de regar periòdicament, 

sempre que això no es pugui fer normalment des de l‟exterior de la zona 

d‟obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l‟àmbit d'estrenyiment de pas per a 

vianants s‟hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i 

sense ressalts. 
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 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l‟obra, ja sigui, perquè queden 

al seu interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el 

trasllat provisional de parades d‟autobús, quioscos, bústies de Correus o 

elements similars emplaçats a l‟espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el 

seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els 

serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 

  

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE 

PROTECCIÓ 

21.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

  

21.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s‟instal·larà un passadís d‟estructura consistent en l‟assenyalament, que haurà 

de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 

rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 

marquesina en voladís de material resistent. 
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 Si fos necessari ocupar la vorera durant l‟aplec de materials a l‟obra, mentre 

duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per 

l‟interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d‟afectació 

de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 

d‟àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin 

als vehicles de la situació de perill. 

 En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec 

d‟un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d‟elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les següents 

mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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PLEC DE CONDICIONS 

1. Definició i abast del plec 

1.1. Identificació de les obres 

El present Projecte Constructiu té per objecte la construcció d’una EDAR al municipi 

de Cabra del Camp per a depurar les aigües residuals del nucli urbà de la població.  

 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 

Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 

obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 

Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 

Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 

Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 

per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 

moment de l’oferta. 
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1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars 

que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui 

preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 

relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme 

als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir 

els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan 

es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les 

normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 

tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les 

característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 

eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 

millor definició i comprensió de les mesures preventives 

definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
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amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 

realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 

Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 

tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 

i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 

concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 

feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en 

comporti cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 

integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte 

de la individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 

facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i 

informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 

l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 

modificacions pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 

l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb 

antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en 

fase d'execució material de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no 

eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 

tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 

degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 

cap baix, equivalents. 

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 

del Projecte: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 

el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la 
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Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 

particular: 

i. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 

amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 

treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

ii. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  

o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 

cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 

estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 

o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 

Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat 

pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 

treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 

treballs o fases de treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 

si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 

de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 

que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 

particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
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R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 

en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 

les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 

mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 

afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 

d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 

temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 

fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, 

subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 

treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 

l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 

si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 

Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 

l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 

respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff 

assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució 

material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com 

a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 

l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió 

executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 

responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 

mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 

subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 

Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 

tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 

col·laboracions parcials. 
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2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 

del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 

precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 

execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 

el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 

Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 

correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 

mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 

seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 

exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 

Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 

seu Estudi de Seguretat i Salut. 
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5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 

de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 

d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 

Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 

els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 

assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 

condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 

o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 

davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 

Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 

Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 

legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 
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Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 

Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 

condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 

en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 

seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 

d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 

importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 

instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 

incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 

l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 

10 del R.D. 1627/1997: 

i. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

ii. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 
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referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

iii. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 

que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

iv. Atendre les indicacions i complir les instruccions del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 

Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 

de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 

42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 

Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als 

treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 

activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 

obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els 

Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 

medis necessaris de coordinació.  
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15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i 

al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 

treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 

intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 

servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 

del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 

Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 

exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 

de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el 

seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 

mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 

normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió 

de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 

facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 

càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 

objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
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ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 

d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 

caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 

treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 

amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents 

a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 

capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 

realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 

no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 

General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 

independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 

aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 

accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 

seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 

necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 

motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 

prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per 

omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 

i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 

els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 

d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 

concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 

de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 

seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 

responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 

propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 

perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 

reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 

oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 

d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 

vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 

tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 

realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 

torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació 

que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia 

de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 

d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
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30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 

de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 

aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 

defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 

Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 

màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 

grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 

especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 

que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de d’especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 

1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 

pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol 

mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
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5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 

per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 

individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

i. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, 

han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 

equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 

treballadors. 

ii. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 

una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 

individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 

d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 

instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 

l'entorn del treball. 

 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 

Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 

per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 

suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 

permanència a l’obra.  

9.  

3. Documentació preventiva de caràcter contractual 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 

Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 

i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
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5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 

control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 

Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 

Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 

aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 

qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 

pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 20 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 22 

ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 

el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 

el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3.  Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 

‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 

d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 

disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 

matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 

de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 

derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 

manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

4. Normativa legal d'aplicació 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 
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 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 

1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 

486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 

febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 

Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 

de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, 

i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i 

O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 

de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 

2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 

Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 

de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 

Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 

setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 

10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 

juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 

BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. 

R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 

Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 

per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 

de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 

inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 

Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 

Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 

d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició 

a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 

3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 

d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 

derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 

12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 

de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 

de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 

treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 

de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 

setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 

R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 337/2010, de 19 de Març, per el qual es modifiquen el 

Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, per al qual s'aprova el 

Reglament de Serveis de la Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 

d'Agost, per al qual es desenvolupa la Llei 32/2006,de 18 d'Octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, per al qual s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. BOE 

de 23 de Març de 2010. 

  

4.2. Condicions ambientals 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 

d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 

soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 

novembre de 1989. 

  

4.3.  Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 20 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 28 

 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4.  Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 

de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 

d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 

29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 

de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 

1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 

i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 

novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 

d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 

1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 

1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 

BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 

amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 
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de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense 

sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 

836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 

maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 

Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 

Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 

desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 

R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 

modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, 

i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 

la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
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1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 

8 de setembre de 2000. 

 

4.7. Senyalització  

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 

en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 

del MOPU. 

  

4.8. Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 

5. Condicions econòmiques 

5.1.  Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 

construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  

‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 

dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 
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efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 

l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 

pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 

execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 

els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 

Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l’inicio dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 

compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 

és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 
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5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 

del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

 

6. Condicions tècniques generals de seguretat 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 

Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 

exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
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Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 

Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 

humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 

demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 
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- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 

vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 

de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 
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El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 

o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 

39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 

El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 

seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 

Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 

l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 

manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 

cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 

Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 

seves condicions psicofísiques. 
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Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 

del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 

Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 

com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 

Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 
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6.6.  Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 

El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 

dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 

seu treball. 

 

7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat 

dels equips, màquines i/o màquines-ferramentes 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 

en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 

etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 

a funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 

que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 

acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 

aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 

seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 

en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 

Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 

d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 

seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides 

en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les 

quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 

lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 

dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 

base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 

respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o 

Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 

treballadors dels Equips de treball’‘: 
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 Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 

manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 

del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 

temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 

d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les 

màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 

de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 

Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 

91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 

de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 

(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 

en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 

de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 

de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 

l’1/1/95. 
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 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 

fins l’1/1/96. 

 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 

període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 

de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 

amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 

utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 

26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 

14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 

3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 

General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 

(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 

Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 

93/68/CEE. 
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Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 

15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 

(B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 

l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 

electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 

Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 

Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 

126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 

7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 

d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 

(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 

l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 

vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 

les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 

Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 

93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 

de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 

(B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 

fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 

relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 

aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 

explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta del municipi de Cabra del Camp (Alt Camp) 

Annex 20 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 42 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 

equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 

adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 

legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 

sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 

d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 

Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 

29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 

disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 

treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 

30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 

(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 

7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 

apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 

productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 

8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 

MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
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màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 

d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 

d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 

(B.O.E. de 9/6/89). 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 

elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 

de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 

31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 

Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 

d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 

per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 

modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 

del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 

mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 

diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 

productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 

17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 

8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

 

 

Barcelona, febrer de 2010 

L'autor del projecte 

 

 

Albert Mancera Sugrañes 



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del projecte constructiu de l´EDAR
de Cabra del Camp

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 1

SIS-711-PRO-CA-5067OBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

4 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

5 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4586 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 84,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

7 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 1498 H1446004

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1369 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 1459310 H144N030

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

11 H1455710

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

12 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 69,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

13 H145B002

AMIDAMENT DIRECTE 67,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

14 H145K153

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15 H1461110

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2

16 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

17 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable18 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

19 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 79520 H147L005

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813

21 H147M007

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Faixa de protecció dorsolumbar22 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 17,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

23 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

24 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Samarreta de treball, de cotó25 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant26 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47127 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors28 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

29 H1487350

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34830 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

31 H1489890

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

32 H148B580

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

33 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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SIS-711-PRO-CA-5067OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de
4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1 H1510001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

2 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

3 H1512010

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs4 H151AJ01

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs5 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre
amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

6 H152U000

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb
el desmuntatge inclòs

7 H152V017

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

8 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

9 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i
amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

10 H154M029
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat11 H15A2017

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

12 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 190,000

m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada13 HB2C1000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual14 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Senyal manual per a senyalista15 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs16 HBB21301

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

17 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

18 HBBAB115

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

19 HBBAC005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20 HBBAC013

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit21 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

22 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària23 HBC12300

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada24 HBC16632

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs25 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs26 HBC1D081

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs27 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs28 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

29 HBC1N671

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

30 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

SIS-711-PRO-CA-5067OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut2 H16F1005

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

4 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

5 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs6 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

7 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs8 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs9 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball14 HQUA1100

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball15 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

16 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament17 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm18 HQUACCJ0

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions19 HQUZM000

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

SIS-711-PRO-CA-5067OBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius2 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

SIS-711-PRO-CA-5067OBRA 01
DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONALCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,80000h Oficial 1aA0121000

 €23,78000h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,49000h Manobre especialistaA0130000

 €19,72000h PeóA0132000

 €19,36000h AjudantA0133000

 €20,44000h Ajudant muntadorA013M000

 €19,25000h ManobreA0140000

 €24,24000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,23000h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €41,68000h Retroexcavadora petitaC1315010

 €8,53000h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0

 €47,50000h Camió grua de 5 t amb accessori pop.C1503500

 €1,61000h Formigonera de 165 lC1705600

 €28,73000h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96000m3 AiguaB0111000

 €16,99000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €14,66000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €91,33000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,93000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,13000kg Clau acerB0A31000

 €1,05000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

B0AC112D

 €0,58000kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €195,64000m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €7,50000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €5,91000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €5,16000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €8,39000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60

 €13,10000u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

B142CD70

 €0,27000u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B1431101

 €15,65000u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

B1433115

 €13,07000u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

B1446004

 €13,10000u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

B1447005
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €532,93000u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593

B144N030

 €2,46000u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B1455710

 €6,23000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,90000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145B002

 €21,75000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €5,51000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1461110

 €23,02000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

B1465275

 €2,45000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €14,54000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €634,92000u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

B147D405

 €47,20000u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

B147L005

 €96,53000u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813

B147M007

 €23,33000u Faixa de protecció dorsolumbarB147N000
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,56000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242

 €9,31000u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

B1482222

 €2,90000u Samarreta de treball, de cotóB1484110

 €13,85000u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant

B1485140

 €18,96000u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €30,52000u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

B1486241

 €5,41000u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

B1487350

 €15,59000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €13,76000u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

B1489890

 €16,79000u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B148B580

 €22,26000u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

B148D900

 €4,85000m2 Manta ignífuga per a 5 usosB1510005

 €20,65000u Suport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos

B1510009

 €3,00000u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usosB1510011

 €0,18000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,33000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

B1526EL6

 €0,52000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

B152U000

 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €375,45000u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

B15A0017
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 €234,83000u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m

B15A0029

 €0,41000m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetreB15Z1500

 €0,01000u Ganxo metàl.lic amb forma de SB15ZG001

 €0,99000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €8,77000m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

B64M2201

 €14,95000u Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica

B64Z2A00

 €7,45000kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000

 €10,64000u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €5,64000u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAA005

 €5,64000u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAB115

 €7,29000u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

BBBAC005

 €10,15000u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

BBBAC013

 €12,06000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD004

 €8,22000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD015

 €7,29000u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

BBBAD025

 €5,01000u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

BBBAE001

 €8,86000u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

BBBAF004
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 €8,91000u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

BBC12302

 €5,93000u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària

BBC16600

 €0,15000m Cinta d'abalisamentBBC19000

 €0,08000m Garlanda d'abalisament reflectoraBBC1D000

 €20,59000u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00

 €11,35000m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

BBC1KJ04

 €14,01000u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m

BBC1N670

 €96,56000u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos

BBL1APD2

 €106,29000m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New JerseyBBM2BB00

 €36,35000u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM311611

 €0,28000u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €251,89000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A

 €175,68000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €164,48000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €54,43000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €78,33000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €48,44000u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500

 €113,36000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
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 €54,06000u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

BQU2D102

 €88,42000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €53,68000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €116,41000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €115,71000u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA2100

 €77,13000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

BQUA3100

 €195,77000u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €20,88000u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmBQUACCJ0

 €34,88000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €0,96000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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 €75,71030m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,53900/R 20,490001,100A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,53900 22,53900
Maquinària:

0,96600/R 1,610000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,96600 0,96600
Materials:

0,172800,960000,180B0111000 =xAiguam3

11,0435016,990000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

22,7230014,660001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

18,2660091,330000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 52,20530 52,20530

COST DIRECTE 75,71030

75,71030COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,82616kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

D0B27100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10900/R 21,800000,005A0121000 =xOficial 1ah

0,09680/R 19,360000,005A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,20580 0,20580
Materials:

0,009300,930000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,609000,580001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

Subtotal... 0,61830 0,61830
Altres:

% 0,002060,206001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00206 0,00206

COST DIRECTE 0,82616

0,82616COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,50u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,91u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,910005,910001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,91000 5,91000

COST DIRECTE 5,91000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,91000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,160005,160001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 5,16000 5,16000

COST DIRECTE 5,16000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,39u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,390008,390001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 8,39000 8,39000

COST DIRECTE 8,39000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,10u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

H142CD70 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,1000013,100001,000B142CD70 =xPantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

u

Subtotal... 13,10000 13,10000

COST DIRECTE 13,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

H1431101 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,270000,270001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

u

Subtotal... 0,27000 0,27000

COST DIRECTE 0,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,65u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

H1433115 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,6500015,650001,000B1433115 =xProtector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

u

Subtotal... 15,65000 15,65000

COST DIRECTE 15,65000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,07u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

H1446004 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,0700013,070001,000B1446004 =xSemimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

u

Subtotal... 13,07000 13,07000

COST DIRECTE 13,07000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,07000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,10u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,1000013,100001,000B1447005 =xMàscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

u

Subtotal... 13,10000 13,10000

COST DIRECTE 13,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €532,93u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593

H144N030 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

532,93000532,930001,000B144N030 =xEquip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593

u
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Subtotal... 532,93000 532,93000

COST DIRECTE 532,93000

0,00%DESPESES INDIRECTES

532,93000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,46u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1455710 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,460002,460001,000B1455710 =xParella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 2,46000 2,46000

COST DIRECTE 2,46000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,230006,230001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 6,23000 6,23000

COST DIRECTE 6,23000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,90u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,900005,900001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,90000 5,90000
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COST DIRECTE 5,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,75u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,7500021,750001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 21,75000 21,75000

COST DIRECTE 21,75000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,75000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

H1461110 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,510005,510001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

u

Subtotal... 5,51000 5,51000

COST DIRECTE 5,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,02u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

H1465275 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,0200023,020001,000B1465275 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs

de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

u

Subtotal... 23,02000 23,02000

COST DIRECTE 23,02000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,02000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,450002,450001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,45000 2,45000

COST DIRECTE 2,45000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,54u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,5400014,540001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 14,54000 14,54000

COST DIRECTE 14,54000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €634,92u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147D405 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

634,92000634,920001,000B147D405 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN
364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

u

Subtotal... 634,92000 634,92000

COST DIRECTE 634,92000

0,00%DESPESES INDIRECTES

634,92000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,20u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

H147L005 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

47,2000047,200001,000B147L005 =xAparell d'ancoratge per a equip de protecció individual
contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

u

Subtotal... 47,20000 47,20000

COST DIRECTE 47,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,53u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813

H147M007 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

96,5300096,530001,000B147M007 =xArnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN
813

u

Subtotal... 96,53000 96,53000
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COST DIRECTE 96,53000

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,53000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,33u Faixa de protecció dorsolumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,3300023,330001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorsolumbaru

Subtotal... 23,33000 23,33000

COST DIRECTE 23,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,56u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,5600022,560001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 22,56000 22,56000

COST DIRECTE 22,56000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,56000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,31u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

H1482222 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,310009,310001,000B1482222 =xCamisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 9,31000 9,31000

COST DIRECTE 9,31000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,90u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,900002,900001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu

Subtotal... 2,90000 2,90000

COST DIRECTE 2,90000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,90000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,85u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material
aïllant

H1485140 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,8500013,850001,000B1485140 =xArmilla de treball , de polièster embuatada amb material
aïllant

u

Subtotal... 13,85000 13,85000

COST DIRECTE 13,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,96u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,9600018,960001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 18,96000 18,96000

COST DIRECTE 18,96000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,96000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,52u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

H1486241 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,5200030,520001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

u
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Subtotal... 30,52000 30,52000

COST DIRECTE 30,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

30,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,41u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

H1487350 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,410005,410001,000B1487350 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 5,41000 5,41000

COST DIRECTE 5,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,59u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,5900015,590001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 15,59000 15,59000

COST DIRECTE 15,59000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,59000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,76u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

H1489890 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,7600013,760001,000B1489890 =xJaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 13,76000 13,76000
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COST DIRECTE 13,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,79u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H148B580 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,7900016,790001,000B148B580 =xParell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

u

Subtotal... 16,79000 16,79000

COST DIRECTE 16,79000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,79000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,26u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

H148D900 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,2600022,260001,000B148D900 =xArnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

u

Subtotal... 22,26000 22,26000

COST DIRECTE 22,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,40m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de
4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
unida a l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

H1510001 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18320/R 19,720000,060A0132000 =xPeóh

Subtotal... 1,18320 1,18320
Materials:
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0,180000,180001,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat

alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

0,040000,010004,000B15ZG001 =xGanxo metàl.lic amb forma de Su

Subtotal... 0,22000 0,22000

COST DIRECTE 1,40320

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,40320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,76m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes
contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes
horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

H1512007 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

3,94400/R 19,720000,200A0132000 =xPeóh

Subtotal... 8,30400 8,30400
Materials:

5,1625020,650000,250B1510009 =xSuport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb
mordassa per al sostre per a 15 usos

u

0,750003,000000,250B1510011 =xBarra porta xarxes horitzontal, per a 15 usosu

0,540000,180003,000B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 6,45250 6,45250

COST DIRECTE 14,75650

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,75650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,29m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb
manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN
1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada
amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12
mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

H1512010 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18000/R 21,800000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh

Subtotal... 4,15200 4,15200
Materials:
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5,820004,850001,200B1510005 =xManta ignífuga per a 5 usosm2

0,216000,180001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

0,102500,410000,250B15Z1500 =xCorda de poliamida de 12 mm de diàmetrem

Subtotal... 6,13850 6,13850

COST DIRECTE 10,29050

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,29050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,31m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,93000/R 19,720000,250A0132000 =xPeóh

Subtotal... 10,38000 10,38000
Materials:

0,113791,130000,1007B0A31000 =xClau acerkg

1,440000,400003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,37172195,640000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 1,92551 1,92551

COST DIRECTE 12,30551

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,30551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,41m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18000/R 21,800000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh

Subtotal... 4,15200 4,15200
Materials:

1,260001,050001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

m

Subtotal... 1,26000 1,26000

COST DIRECTE 5,41200

0,00%DESPESES INDIRECTES
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5,41200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,30m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H152U000 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09000/R 21,800000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 1,09000 1,09000
Materials:

0,665001,330000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

u

0,546000,520001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

m

Subtotal... 1,21100 1,21100

COST DIRECTE 2,30100

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,30100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,26m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions
de rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i
amb el desmuntatge inclòs

H152V017 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,22050/R 20,490000,450A0130000 =xManobre especialistah

10,45160/R 19,720000,530A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,67210 19,67210
Maquinària:

1,08460/R 54,230000,020C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

6,66880/R 41,680000,160C1315010 =xRetroexcavadora petitah

3,83850/R 8,530000,450C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh

Subtotal... 11,59190 11,59190

COST DIRECTE 31,26400

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,26400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,23u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,19720/R 19,720000,010A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,19720 0,19720
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000

COST DIRECTE 0,22720

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,22720COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,40u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27000/R 21,800000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,95800/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh

Subtotal... 6,22800 6,22800
Materials:

4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

12,375000,9900012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 17,17500 17,17500

COST DIRECTE 23,40300

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,40300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €238,77u Mampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

H154M029 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,94400/R 19,720000,200A0132000 =xPeóh

Subtotal... 3,94400 3,94400
Materials:

234,83000234,830001,000B15A0029 =xMampara plegable de protecció contra projecció de
partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m

u

Subtotal... 234,83000 234,83000
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COST DIRECTE 238,77400

0,00%DESPESES INDIRECTES

238,77400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €377,42u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat

H15A2017 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh

Subtotal... 1,97200 1,97200
Materials:

375,45000375,450001,000B15A0017 =xExtractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

u

Subtotal... 375,45000 375,45000

COST DIRECTE 377,42200

0,00%DESPESES INDIRECTES

377,42200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,52h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 41,52000 41,52000

COST DIRECTE 41,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000

COST DIRECTE 19,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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19,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,80u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutH16F1005 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 21,80000 21,80000

COST DIRECTE 21,80000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,80000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,24h Presencia al lloc de treball de recursos preventiusH16F3000 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,24000/R 24,240001,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 24,24000 24,24000

COST DIRECTE 24,24000

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,28m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs

H6452131 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,26250 10,26250
Materials:

17,540008,770002,000B64M2201 =xPlanxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàl.lica

m2

5,0830014,950000,340B64Z2A00 =xPal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl.lica

u

1,1356575,710300,015D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 23,75865 23,75865
Altres:

% 0,2565610,262402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25656 0,25656
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COST DIRECTE 34,27771

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,27771COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,54m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

HB2C1000 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

9,86000/R 19,720000,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 15,31000 15,31000
Maquinària:

5,93750/R 47,500000,125C1503500 =xCamió grua de 5 t amb accessori pop.h

Subtotal... 5,93750 5,93750
Materials:

106,29000106,290001,000BBM2BB00 =xBarrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jerseym

Subtotal... 106,29000 106,29000

COST DIRECTE 127,53750

0,00%DESPESES INDIRECTES

127,53750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,74m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual

HBA31011 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,88600/R 21,800000,270A0121000 =xOficial 1ah

6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,78800 12,78800
Maquinària:

2,58570/R 28,730000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh

Subtotal... 2,58570 2,58570
Materials:

5,364757,450000,7201B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg

Subtotal... 5,36475 5,36475

COST DIRECTE 20,73845

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,73845COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,64u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,6400010,640001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 10,64000 10,64000

COST DIRECTE 10,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,28u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBB21301 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

96,5600096,560001,000BBL1APD2 =xPlaca informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos

u

Subtotal... 96,56000 96,56000

COST DIRECTE 116,28000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,28000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,58u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAA005 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

5,640005,640001,000BBBAA005 =xSenyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

8,220008,220001,000BBBAD015 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 13,86000 13,86000
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COST DIRECTE 33,58000

0,00%DESPESES INDIRECTES

33,58000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,65u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAB115 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

5,640005,640001,000BBBAB115 =xSenyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

u

7,290007,290001,000BBBAD025 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

u

Subtotal... 12,93000 12,93000

COST DIRECTE 32,65000

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,65000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,01u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAC005 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

7,290007,290001,000BBBAC005 =xSenyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

u

Subtotal... 7,29000 7,29000

COST DIRECTE 27,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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27,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,87u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

HBBAC013 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:

10,1500010,150001,000BBBAC013 =xSenyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

u

Subtotal... 10,15000 10,15000

COST DIRECTE 29,87000

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,01u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

HBBAE001 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,010005,010001,000BBBAE001 =xRètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

u

Subtotal... 5,01000 5,01000

COST DIRECTE 5,01000

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,01000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,64u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

HBBAF004 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000
Materials:
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12,0600012,060001,000BBBAD004 =xCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda

indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

u

8,860008,860001,000BBBAF004 =xSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

Subtotal... 20,92000 20,92000

COST DIRECTE 40,64000

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,64000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,30u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaHBC12300 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39440/R 19,720000,020A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,39440 0,39440
Materials:

8,910008,910001,000BBC12302 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

u

Subtotal... 8,91000 8,91000

COST DIRECTE 9,30440

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,30440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,32u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària i clavada

HBC16632 Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39440/R 19,720000,020A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,39440 0,39440
Materials:

5,930005,930001,000BBC16600 =xPiqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària

u

Subtotal... 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 6,32440

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,32440COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,53m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC19081 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,28180/R 19,720000,065A0132000 =xPeóh

Subtotal... 1,28180 1,28180
Materials:

0,150000,150001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm

0,099140,826160,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,24914 0,24914

COST DIRECTE 1,53094

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,53094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,55m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1D081 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,36640/R 19,720000,120A0132000 =xPeóh

Subtotal... 2,36640 2,36640
Materials:

0,080000,080001,000BBC1D000 =xGarlanda d'abalisament reflectoram

0,099140,826160,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

kg

Subtotal... 0,17914 0,17914

COST DIRECTE 2,54554

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,54554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,58u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98600/R 19,720000,050A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,98600 0,98600
Materials:

20,5900020,590001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa de color ambreu

Subtotal... 20,59000 20,59000
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COST DIRECTE 21,57600

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,57600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,72m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18320/R 19,720000,060A0132000 =xPeóh

Subtotal... 1,18320 1,18320
Materials:

4,5400011,350000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

m

Subtotal... 4,54000 4,54000

COST DIRECTE 5,72320

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,72320COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,97u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

HBC1N671 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95800/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh

Subtotal... 2,95800 2,95800
Materials:

14,0100014,010001,000BBC1N670 =xFita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m

u

Subtotal... 14,01000 14,01000

COST DIRECTE 16,96800

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,96800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,61u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

36,3500036,350001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

0,280000,280001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 36,63000 36,63000
Altres:

% 0,132668,844001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,13266 0,13266

COST DIRECTE 45,60666

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,60666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €251,89mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

251,89000251,890001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 251,89000 251,89000

COST DIRECTE 251,89000

0,00%DESPESES INDIRECTES

251,89000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €175,68mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
175,68000175,680001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m

de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 175,68000 175,68000

COST DIRECTE 175,68000

0,00%DESPESES INDIRECTES

175,68000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,48mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

164,48000164,480001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 164,48000 164,48000

COST DIRECTE 164,48000

0,00%DESPESES INDIRECTES

164,48000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,36u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,93000/R 19,720000,250A0132000 =xPeóh

Subtotal... 4,93000 4,93000
Materials:

54,4300054,430001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 54,43000 54,43000

COST DIRECTE 59,36000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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59,36000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,54u 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

HQU25701 Rend.: 1,000P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95800/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh

Subtotal... 2,95800 2,95800
Materials:

19,5825078,330000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

u

Subtotal... 19,58250 19,58250

COST DIRECTE 22,54050

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,54050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,01u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh

Subtotal... 6,90200 6,90200
Materials:

12,1100048,440000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu

Subtotal... 12,11000 12,11000

COST DIRECTE 19,01200

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,01200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,26u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh

Subtotal... 6,90200 6,90200
Materials:

113,36000113,360001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 113,36000 113,36000
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PARTIDES D'OBRA
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COST DIRECTE 120,26200

0,00%DESPESES INDIRECTES

120,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,02u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,95800/R 19,720000,150A0132000 =xPeóh

Subtotal... 2,95800 2,95800
Materials:

54,0600054,060001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

u

Subtotal... 54,06000 54,06000

COST DIRECTE 57,01800

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,01800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,44u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,02450/R 20,490000,050A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,02450 1,02450
Materials:

88,4200088,420001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 88,42000 88,42000

COST DIRECTE 89,44450

0,00%DESPESES INDIRECTES

89,44450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,65u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh

Subtotal... 1,97200 1,97200
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
53,6800053,680001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de

capacitat
u

Subtotal... 53,68000 53,68000

COST DIRECTE 55,65200

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,65200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,95u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,98600/R 19,720000,050A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,98600 0,98600
Materials:

0,960000,960001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,96000 0,96000

COST DIRECTE 1,94600

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,94600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €116,41u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,41000116,410001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 116,41000 116,41000

COST DIRECTE 116,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,71u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA2100 Rend.: 1,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

115,71000115,710001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 115,71000 115,71000
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COST DIRECTE 115,71000

0,00%DESPESES INDIRECTES

115,71000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,13u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

77,1300077,130001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 77,13000 77,13000

COST DIRECTE 77,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

77,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,77u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

195,77000195,770001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 195,77000 195,77000

COST DIRECTE 195,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

195,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,88u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmHQUACCJ0 Rend.: 1,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

20,8800020,880001,000BQUACCJ0 =xManta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmu

Subtotal... 20,88000 20,88000

COST DIRECTE 20,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del projecte constructiu de l´EDAR
de Cabra del Camp

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €34,88u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

34,8800034,880001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 34,88000 34,88000

COST DIRECTE 34,88000

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,88000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,72h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,72000/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 19,72000 19,72000

COST DIRECTE 19,72000

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,72000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,50uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €5,91uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €5,16uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,10uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 5

(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €13,07uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 8
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €13,10uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €532,93uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593

P- 10

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 11

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,23uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,90uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,75uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 15

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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 €23,02uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 16

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €2,45uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 17

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €14,54uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €634,92uH147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 19

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €47,20uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 20

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €96,53uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària,
homologat segons UNE-EN 813

P- 21

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €23,33uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 22
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €22,56uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €9,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 24

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €2,90uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 25
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €13,85uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 26
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €18,96uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €30,52uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 28
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €5,41uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 29

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €15,59uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 30

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €13,76uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 31

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €16,79uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 32

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €22,26uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 33

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,40m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida
de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €14,76mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €10,29m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €12,31m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €5,41mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €2,30mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 39

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €31,26m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 40

(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 41

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €23,40uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €238,77uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €377,42uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col.locat

P- 44

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €41,52hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 45
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €19,72hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 46
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €21,80uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 47
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €24,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 48
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €34,28mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €127,54mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

P- 50

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,74m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 51

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,64uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 52
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €116,28uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €33,58uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 54

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €32,65uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 55

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €27,01uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €29,87uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 57

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €5,01uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 58
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €40,64uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 59

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,30uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 60
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €6,32uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavadaP- 61
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1,53mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 62
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €2,55mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 63
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €21,58uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 64
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €5,72mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 65
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €16,97uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 67

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €251,89mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 68

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €175,68mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 69

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €164,48mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 70

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €59,36uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 71

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €22,54uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 72

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,01uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €120,26uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €57,02uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €89,44uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €55,65uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 77

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,95uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €116,41uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 79

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €115,71uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 80

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €77,13uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 81

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €195,77uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 82
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €20,88uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 83
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,88uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 84
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €19,72hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 85
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Barcelona, Febrer 2011

L´autor del Projecte

Albert Mancera Sugrañes
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €7,50

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €7,50000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,91

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,91000

Altres conceptes 0,00 €

uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color
DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

P- 3  €5,16

B1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos
de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

 €5,16000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 4  €8,39

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

 €8,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 5  €13,10

B142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

 €13,10000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 6  €0,27

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,27000

Altres conceptes 0,00 €

uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7  €15,65

B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

 €15,65000

Altres conceptes 0,00 €

uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

P- 8  €13,07

B1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons
UNE-EN 149

 €13,07000

Altres conceptes 0,00 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9  €13,10

B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136  €13,10000
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Altres conceptes 0,00 €

uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593

P- 10  €532,93

B144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb
màscara, homologat segons UNE-EN 14593

 €532,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11  €2,46

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,46000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 12  €6,23

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

 €6,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13  €5,90

B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €5,90000

Altres conceptes 0,00 €

uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14  €21,75

B145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

 €21,75000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 15  €5,51

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 16  €23,02

B1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

 €23,02000

Altres conceptes 0,00 €
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uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 17  €2,45

B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

 €2,45000

Altres conceptes 0,00 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18  €14,54

B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable  €14,54000
Altres conceptes 0,00 €

uH147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 19  €634,92

B147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant
sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN
361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

 €634,92000

Altres conceptes 0,00 €

uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

P- 20  €47,20

B147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

 €47,20000

Altres conceptes 0,00 €

uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

P- 21  €96,53

B147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de
caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813

 €96,53000

Altres conceptes 0,00 €

uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 22  €23,33

B147N000 Faixa de protecció dorsolumbar  €23,33000
Altres conceptes 0,00 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 23  €22,56

B1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340

 €22,56000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 24  €9,31

B1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340

 €9,31000

Altres conceptes 0,00 €

uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 25  €2,90

B1484110 Samarreta de treball, de cotó  €2,90000
Altres conceptes 0,00 €
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uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 26  €13,85

B1485140 Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant  €13,85000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 27  €18,96

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €18,96000

Altres conceptes 0,00 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 28  €30,52

B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

 €30,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 29  €5,41

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €5,41000

Altres conceptes 0,00 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 30  €15,59

B1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

 €15,59000

Altres conceptes 0,00 €

uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

P- 31  €13,76

B1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

 €13,76000

Altres conceptes 0,00 €

uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 32  €16,79

B148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

 €16,79000

Altres conceptes 0,00 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 33  €22,26

B148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

 €22,26000

Altres conceptes 0,00 €

m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl�lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 34  €1,40

B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,18000

B15ZG001 Ganxo metàl.lic amb forma de S  €0,04000
Altres conceptes 1,18 €
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mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €14,76

B1510009 Suport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al
sostre per a 15 usos

 €5,16250

B1510011 Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos  €0,75000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,54000

Altres conceptes 8,31 €

m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga,
xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit
de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €10,29

B1510005 Manta ignífuga per a 5 usos  €5,82000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,21600

B15Z1500 Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre  €0,10250
Altres conceptes 4,15 €

m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres,
amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €12,31

B0A31000 Clau acer  €0,11379
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,44000
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,37172

Altres conceptes 10,38 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €5,41

B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm  €1,26000
Altres conceptes 4,15 €

mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè
taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb
forats al sostre

P- 39  €2,30

B1526EL6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en
perforacions del sostre, per a 15 usos

 €0,66500

B152U000 Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o
abalisament, d'1 m d'alçada

 €0,54600

Altres conceptes 1,09 €

m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 40  €31,26

Altres conceptes 31,26 €

uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 41  €0,23

B1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos

 €0,03000

Altres conceptes 0,20 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 42  €23,40

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €4,80000
B44Z501A Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM,

UPN, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,37500

Altres conceptes 6,23 €
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uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el
desmuntatge inclòs

P- 43  €238,77

B15A0029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de
fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m

 €234,83000

Altres conceptes 3,94 €

uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat

P- 44  €377,42

B15A0017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s

 €375,45000

Altres conceptes 1,97 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 45  €41,52

Altres conceptes 41,52 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 46  €19,72

Altres conceptes 19,72 €

uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 47  €21,80

Altres conceptes 21,80 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 48  €24,24

Altres conceptes 24,24 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49  €34,28

B64M2201 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàl.lica

 €17,54000

Altres conceptes 16,74 €

mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada

P- 50  €127,54

BBM2BB00 Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey  €106,29000
Altres conceptes 21,25 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 51  €20,74

B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització  €5,36475
Altres conceptes 15,38 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 52  €10,64

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €10,64000
Altres conceptes 0,00 €

uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

P- 53  €116,28

BBL1APD2 Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos  €96,56000
Altres conceptes 19,72 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 54  €33,58

BBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €5,64000
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BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €8,22000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 55  €32,65

BBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

 €5,64000

BBBAD025 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €7,29000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 56  €27,01

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €7,29000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 57  €29,87

BBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància

 €10,15000

Altres conceptes 19,72 €

uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit

P- 58  €5,01

BBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric

 €5,01000

Altres conceptes 0,00 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 59  €40,64

BBBAD004 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

 €12,06000

BBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m

 €8,86000

Altres conceptes 19,72 €

uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 60  €9,30

BBC12302 Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos  €8,91000
Altres conceptes 0,39 €

uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària
i clavada

P- 61  €6,32

BBC16600 Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària  €5,93000
Altres conceptes 0,39 €
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mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 62  €1,53

BBC19000 Cinta d'abalisament  €0,15000
Altres conceptes 1,38 €

mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 63  €2,55

BBC1D000 Garlanda d'abalisament reflectora  €0,08000
Altres conceptes 2,47 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 64  €21,58

BBC1JF00 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre  €20,59000
Altres conceptes 0,99 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 65  €5,72

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos  €4,54000
Altres conceptes 1,18 €

uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66  €16,97

BBC1N670 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m

 €14,01000

Altres conceptes 2,96 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 67  €45,61

Altres conceptes 45,61 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 68  €251,89

BQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €251,89000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 69  €175,68

BQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €175,68000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 70  €164,48
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BQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €164,48000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 71  €59,36

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €54,43000

Altres conceptes 4,93 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 72  €22,54

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

 €19,58250

Altres conceptes 2,96 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 73  €19,01

BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos  €12,11000
Altres conceptes 6,90 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 74  €120,26

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €113,36000
Altres conceptes 6,90 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 75  €57,02

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos  €54,06000
Altres conceptes 2,96 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76  €89,44

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €88,42000
Altres conceptes 1,02 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

P- 77  €55,65

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €53,68000
Altres conceptes 1,97 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78  €1,95

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,96000
Altres conceptes 0,99 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 79  €116,41

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €116,41000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

P- 80  €115,71

BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

 €115,71000

Altres conceptes 0,00 €
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

P- 81  €77,13

BQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

 €77,13000

Altres conceptes 0,00 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 82  €195,77

BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament  €195,77000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 83  €20,88

BQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm  €20,88000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 84  €34,88

BQUAM000 Reconeixement mèdic  €34,88000
Altres conceptes 0,00 €

hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 85  €19,72

Altres conceptes 19,72 €

Barcelona, Febrer 2011

L´autor del Projecte

Albert Mancera Sugrañes
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OBRA SIS-711-PRO-CA-506701

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

22,0007,50 165,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

3,0005,91 17,73

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

2,0005,16 10,32

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

2,0008,39 16,78

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

2,00013,10 26,20

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

84,0000,27 22,68

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)

9,00015,65 140,85

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

7,00013,07 91,49

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 9)

7,00013,10 91,70

10 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593 (P -
10)

1,000532,93 532,93

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 11)

67,0002,46 164,82

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

69,0006,23 429,87

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 13)

67,0005,90 395,30

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 14)

12,00021,75 261,00

15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

9,0005,51 49,59

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,

9,00023,02 207,18

Euro
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UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 16)

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 17)

17,0002,45 41,65

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 9,00014,54 130,86

19 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 19)

2,000634,92 1.269,84

20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 20)

9,00047,20 424,80

21 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
(P - 21)

2,00096,53 193,06

22 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 22) 17,00023,33 396,61

23 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

9,00022,56 203,04

24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 24)

9,0009,31 83,79

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 9,0002,90 26,10

26 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 26)

9,00013,85 124,65

27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 27)

9,00018,96 170,64

28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 28)

1,00030,52 30,52

29 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 29)

9,0005,41 48,69

30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 30)

2,00015,59 31,18

31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)

9,00013,76 123,84

32 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 32)

2,00016,79 33,58

33 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 33)

1,00022,26 22,26

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.978,55

OBRA SIS-711-PRO-CA-506701

Euro
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura
de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl�lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

10,0001,40 14,00

2 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

20,00014,76 295,20

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

20,00010,29 205,80

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

20,00012,31 246,20

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

30,0005,41 162,30

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 39)

200,0002,30 460,00

7 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

30,00031,26 937,80

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 41)

100,0000,23 23,00

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

4,00023,40 93,60

10 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

1,000238,77 238,77

11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat (P -
44)

1,000377,42 377,42

12 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

190,00034,28 6.513,20

13 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 50)

10,000127,54 1.275,40

14 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 51)

10,00020,74 207,40

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 52) 3,00010,64 31,92

16 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

2,000116,28 232,56

17 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12

2,00033,58 67,16

Euro
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m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

18 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

2,00032,65 65,30

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

2,00027,01 54,02

20 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

2,00029,87 59,74

21 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 58)

2,0005,01 10,02

22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

2,00040,64 81,28

23 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 60) 15,0009,30 139,50

24 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària i clavada (P - 61)

25,0006,32 158,00

25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

500,0001,53 765,00

26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

100,0002,55 255,00

27 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

15,00021,58 323,70

28 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)

20,0005,72 114,40

29 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 66)

10,00016,97 169,70

30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)

2,00045,61 91,22

CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.668,61

OBRA SIS-711-PRO-CA-506701

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 45)

220,00041,52 9.134,40

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
47)

2,00021,80 43,60

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 68)

10,000251,89 2.518,90

Euro
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4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 69)

10,000175,68 1.756,80

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 70)

10,000164,48 1.644,80

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

10,00059,36 593,60

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 72)

2,00022,54 45,08

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 73)

2,00019,01 38,02

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

1,000120,26 120,26

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

1,00057,02 57,02

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

1,00089,44 89,44

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

1,00055,65 55,65

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 78)

1,0001,95 1,95

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 79)

1,000116,41 116,41

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 80)

1,000115,71 115,71

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 81)

1,00077,13 77,13

17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
82)

1,000195,77 195,77

18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 83) 1,00020,88 20,88

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 85) 220,00019,72 4.338,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 20.963,82

OBRA SIS-711-PRO-CA-506701

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 46)

30,00019,72 591,60

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 48) 9,00024,24 218,16

CAPÍTOLTOTAL 01.05 809,76

Euro



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del projecte constructiu de l´EDAR
de Cabra del Camp

PRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOSTPRESSUPOST Pàg.: 6

OBRA SIS-711-PRO-CA-506701

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 84) 10,00034,88 348,80

CAPÍTOLTOTAL 01.06 348,80

Euro



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del projecte constructiu de l´EDAR
de Cabra del Camp

RESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOSTRESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.978,55
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL�LECTIVA 13.668,61
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 20.963,82
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 809,76
CAPÍTOL 01.06 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 348,80

01 SIS-711-PRO-CA-5067OBRA 41.769,54

41.769,54

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 SIS-711-PRO-CA-5067 41.769,54
41.769,54

Euro
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