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1.  INTRODUCCIÓ 

El present projecte denominat “Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la 

zona est de Bellver de Cerdanya”, al municipi de Bellver de Cerdanya, desenvolupa els treballs de 

construcció dels col·lectors i l’EDAR dels nuclis de Bor, Beders, Balltarga i Pedra. És una de les 

actuacions previstes al Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002), en la 

seva revisió del 2005.  

El municipi de Bellver de Cerdanya es troba situat a la comarca de la Cerdanya, al nord de 

Catalunya. Els quatre nuclis afectats es situen a la zona est del terme municipal. 

Aquest document descriu de forma concisa les característiques principals de les obres, de forma 

que sigui un resum que permeti comprendre l’abast del projecte. Per aquest motiu la informació 

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

infromació. 
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2.  ANTECEDENTS 

El programa de sanejament de 1995 (PSARU I) donava solució als nuclis urbans de més de dos mil 

habitants. Un segon programa anomenat PSARU 2002 el qual s’ocupava d’aquelles poblacions que 

no havia estat ateses en el primer programa ha estat finalment reemplaçat pel PSARU 2005 que 

contempla la dotació d’infrastructures de sanejament per poblacions que actualment no arriben als 

2000 habitants. 

Dins del programa PSARU 2005 es planteja ja la necessitat de tractar les aigües dels nuclis de 

Balltarga, Bor, Pedra i Beders. No obstant aquest plantejament es troba al 2n escenari (2009-2014). 

Actualment els nuclis de Bor, Pedra i Beders vessen les aigües residuals per mitjà d’un sistema de 

col·lectors, al torrent de la Bavosa sense cap tipus de tractament previ. Balltarga compta amb un 

pretractament que s’ha quedat obsolet. El destí final de totes aquestes aigües és el riu Segre. 

3.  OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte és la definició dels processos, de les obres i les instal·lacions 

necessàries per a la depuració de les aigües residuals dels nuclis de la zona est del municipi de 

Bellver de Cerdanya. 

L’objectiu bàsic d’aquest projecte és dotar a la zona d’un sistema de sanejament d’aigües residuals 

amb un cost de manteniment baix i un alt rendiment de depuració. 

Aquesta sistema de sanejament tractarà les aigües residuals dels nuclis de Bor, Pedra, Beders i 

Balltarga. Un cop depurades les aigües, es restituiran al torrent de la Bavosa, afluent del riu Segre. 

4.  BASES DE DISSENY 

4.1   Característiques de l’emplaçament 

Els nuclis de Bor, Pedra, Balltarga i Beders es troben al municipi de Bellver de Cerdanya, el qual es 

troba al Nord-Est de la província de Lleida. El municipi es troba a 1061 metres respecte el nivell del 

mar, ocupa uns 98 Km2 de superfície i és a uns 115 Km de Barcelona. El 2009 la seva població era de 

2231 habitants. 

El centre urbà de Bellver de Cerdanya comparteix el municipi amb d’altres nuclis:  

 Balltarga 
 Beders 
 Bor 
 Coborriu de Bellver 
 Cortás 
 Éller 

 Nas 
 Olià 
 Ordén 
 Pedra 
 Pi 
 Riu de Santa María 
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 San Martí dels Castells 
 Santa Eugenia de Nerellà 
 Santa Magdalena de Talló 

 Talló 
 Talltendre 
 Vilella 

Els nuclis es situen a la conca del riu Segre, concretament al voltant del torrent de la Fou de Bor i el 

torrent de Barrosa, al sud-est del terme municipal.  Es tracta d’una zona agrícola i ramadera, 

principalment destinada al cultiu de blat i la cria de bestiar com vaques i cavalls. 

Es tracta d’una zona amb gran interès turístic que s’ha urbanitzat a un ritme molt elevat degut a la 

demanda de segones residències.  

 

Figura 1. Vista panoràmica dels quatre nuclis que aporten aigua a l’EDAR i el nucli de Bellver de 
Cerdanya 

4.2   Climatologia 

Els nuclis es troben al centre de la comarca de la Cerdanya, al Pirineu català. El clima de la Cerdanya 

és Mediterrani, de tipus Prepirinenc Occidental a la plana ceretana i Pirinenc Occidental a l’àrea del 

Puigpedrós. La precipitació mitjana anual queda molt condicionada per l’alçada, amb valors 

compresos entre els 700 mm a la plana i fins als gairebé 1000 mm als cims més alts, donant-se els 

màxims a l’estiu i els mínims al hivern. Les pluges es concentren sobretot al maig i al setembre, 

sovint en forma de tempesta. Els hiverns són molt freds, entre 2 °C i -3 ºC de mitjana i amb una 

marcada inversió tèrmica, i els estius suaus, entre 14 °C i 18 ºC, amb una alta amplitud tèrmica tant 

anual com diària. Tot l’any hi pot glaçar.  

4.3   Cartografia i topografia 

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

1:5000 i 1:1000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tant en format raster com en 

format CAD.  En el moment d’iniciar-se l’obra seria necessari realitzar un aixecament topogràfic més 

detallat de la zona. 

Les principals característiques del sector és la presencia de nombrosos torrents, que van a 

desembocar al riu Segre. El relleu, poc inclinat, permet l’explotació agrària i ramadera. La zona on 

s’instal·la la depuradora està a aquesta zona més plana, essent la cota més alta del terreny ocupat 

1044,5 m i la més baixa 1040,0m. 

Pel que fa als col·lectors que porten l’aigua des dels nuclis fins a l’EDAR, aquests s’inicien a les cotes 

indicades a la . 
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 Bor Beders Balltarga Pedra 

Cota (m) 1075 1078 1050 1095 

Taula 1. Cotes d’inici dels col·lectors 

4.4   Geologia i geotectònica 

La zona d’estudi es troba dins la depressió de la Cerdanya, al a conca alta del riu Segre. Limita al sud 

amb la serra del cadí i al nord amb els Pirineus centrals i axials. 

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

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

España, en els del Institut Geològic de Catalunya i en la bibliografia existent. A més, s’ha consultat la 

informació geològica de projectes ja redactats aI mateix terme municipal. I finalment feina de camp 

consisteix per reconèixer in situ, mitjançant el recorregut de totes les zones on transcorre el 

projecte, les unitats que formen la geologia de la zona. 

La zona de projecte està afectada pels següents materials: 

 UNITAT A – ventall al·luvial (Qv4 i Qv3) 

 UNITAT B – terrassa fluvial actual (Qt0) 

 UNITAT C – Lutites i diatomites (NMld) 

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

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

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

material necessari pel llit de material granular i l’escollera de protecció, que procediran de cantera. 

En relació a la inclinació dels talussos, s’adoptarà una inclinació 1H:4V per rases inferiors als 2,5m 

de profunditat i una inclinació 1H:3V per les rases més profundes. 

S’haurà de preveure la necessitat d’entivació d’alguns trams puntuals, sobretot en zones properes 

al torrent que poden tenir el nivell freàtic prop de la superfície. 

A tal efecte s’ha inclòs una partida alçada que es detalla al document pressupost. 

4.5   Estudi de materials 

Totes les canonades tindran un recobriment mínim d'1 metre de terres per sobre de la generatriu 

superior. Les canonades descansaran per sobre d'un llit de sorra de 15 cm de altura, i es recobriran 

amb el mateix material fins a una alçada de 30 cm per sobre de la generatriu superior. 

Posteriorment s'acabarà amb el farcit de material procedent de la pròpia excavació tamisat per 

eliminar els elements gruixuts i compactats per capes de 25 cm de gruix. Finalment es reposarà la 

capa de 50,00 cm de gruix de terra vegetal per recuperar els camps de cultiu. 

Tal com es recull en l'annex 5 de geologia i geotècnia els materials excavats a la rasa podran ser 

utilitzats per al farciment principal de la mateixa un cop instal·lada la conducció. 
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El llit ha de disposar de material d'aportació. Els materials sobrants seran transportats als abocadors 

de la zona. 

En la següent taula es recull el balanç de terres adjuntat en l'annex 14 de Préstecs i abocadors que 

podran ser reutilitzades, les que han de portar a abocador i les que hauran de ser d'aportació. 

 
Excavació 

(m3) 
Reblert pròpia obra 

(m3) 
Reblert aportació 

(m3) 
Abocador 

(m3) 

 Terra 
vegetal 

Altres 
Terra 

vegetal 
Altres Sorra Grava Escollera 

Terra 
vegetal 

Altres 

 

         

EDAR 5111,25 12470,39 637,35 8320,19 792,62 2908,00 2,00 4473,90 4150,20 

Eix Principal 8674,20 3866,11 8674,20 2774,07 1092,04 0,00 29,06 0,00 1092,04 

Eix Pedra 4784,04 2209,14 4784,04 1588,50 620,64 0,00 0,00 0,00 620,64 

Eix Beders 1126,20 599,48 1126,20 418,58 180,91 0,00 0,00 0,00 180,91 

Eix Balltarga 1398,00 699,53 1398,00 560,61 138,92 0,00 19,38 0,00 138,92 

Instal·lacions 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 21093,69 19844,65 17519,79 13661,94 2825,12 2908,00 50,44 4473,90 6182,70 

Taula 2 Balanç de terres 

4.6   Traçat 

En tots els canvis de direcció i com a màxim cada 50 metres en els trams rectes es disposaran pous 

de registre construïts amb anells prefabricats de formigó, d'1 metre de diàmetre interior lliure, 

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

El recobriment mínim serà d’un metre, i sota el llit dels torrents també serà d'1 metre. L'amplada 

del fons de la rasa serà de 0,8 m. 

Per poder creuar els torrents es protegirà la canonada amb un dau de formigó en massa de 60 cm 

de costat i una base d'escollera col·locada aigües amunt per així evitar la soscavació.  

4.7   Població 

Tot i no disposar de censos detallats de cadascun dels nuclis de població inclosos a l’àrea d’estudi, 

s’han obtingut algunes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Existeix una gran estacionalitat de 

població, doncs es tracta d’una zona amb moltes segones residències (fruit de la bona connexió 

amb l’àrea metropolitana de Barcelona i la proximitat de diversos indrets naturals i pistes d’esquí). 
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Nucli Tipus de població 2010 

BEDERS 
Fixa 16 

Estacional 86 

BOR 
Fixa 92 

Estacional 338 

PEDRA 
Fixa 11 

Estacional 37 

BALLTARGA  
Fixa 60 

Estacional 375 

Taula 3. Població actual als nuclis de la zona d’estudi (ACA) 

Per tal de fer el dimensionament de les estacions depuradores, caldrà treballar amb la població 

futura, a un horitzó de 25 anys.  

Als anys 2000, el terme municipal va començar a experimentar un important creixement degut 

principalment a fluxos migratoris. Els últims anys la taxa d’augment de població ronda els 4 o 5 

punts. Tot i això, cal tenir en compte que els creixements més importants tenen lloc al propi centre 

urbà de Bellver de Cerdanya, ja que nuclis estudiats comencen a estabilitzar la seva població.  

El planejament urbanístic permet observar que les zones de sòl urbanitzable són escasses en 

aquests nuclis, i a l’actualitat pràcticament edificades en la seva totalitat. 

    

Figura 2  Pla Director Urbanístic de la Cerdanya 

Per tot això s’adopta una taxa de creixement del 2,4% per Balltarga, Bor i Pedra. En el cas de 

Beders, el planejament urbanístic no preveu la possibilitat d’un augment important del nombre 
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d’habitatges. A més, els terrenys no edificats són comprats per propietaris de finques del mateix 

nucli per evitar que aquest es faci més dens. Per això s’ha elegit un creixement inferior, del 2%. 

Així dons, al cas que ens ocupa, utilitzarem una n=25 anys  i un creixement esperat de g=2,4% o 

g=2,0%  (segons el nucli).  

Nucli 
Creixement 

esperat 
Tipus de 
població 

Població (hab) 
2010 

Població (hab) 
2020 

Població (hab) 
2035 

BEDERS 2,00% 
Fixa 16 20 26 

Estacional 86 105 141 

BOR 2,40% 
Fixa 92 117 166 

Estacional 333 422 602 

PEDRA 2,40% 
Fixa 11 14 20 

Estacional 37 47 67 

BALLTARGA 2,40% 
Fixa 60 76 109 

Estacional 375 475 678 

  TOTAL 1010 1275 1811 

Taula 4. Població futura  als nuclis de la zona d’estudi (previsió pel 2035) 

4.8   Cabals de disseny 

Als nuclis estudiats, l’abastament d’aigua és gratuït i s’obté directament del naixement dels rierols 

de la zona. La manca de comptadors de consum d’aigua als habitatges, fa difícil predir el consum 

real de la població. Per aquest motiu, es calcularà en base a la població i la dotació. 

En tractar-se de nuclis petits, i en base a totes les dades estudiades a l’annex 2, es prendrà com a 

xifra de referència una dotació de 200 L/dia/hab. 

A més, cal tenir present que degut a la proximitat de diversos torrents de la zona la xarxa de 

clavegueram és separativa als, i per tant no caldrà tenir en compte el cabal de pluja. 

En funció de l’estacionalitat de la població s’han obtingut els següents valors de cabals pel disseny 

de la xarxa de col·lectors. 

Nucli 
Cabal mig màxim (m3/dia) 

2035 
Cabal mig mínim (m3/dia) 

2035 

BEDERS 33,5 5,2 

BOR 153,8 33,3 

PEDRA 17,4 4,0 

BALLTARGA 157,4 21,7 

Taula 5. Cabals mig mínim i màxim dels nuclis estudiats 

El cabal que fa al cabal que arriba a l’EDAR, tenint en compte els coeficients de simultaneïtat i punta 

s’han obtingut els següents resultats: (càlculs detallats a l’annex 2) 
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 Entrada EDAR 

Població estacional (2035) 1811 

C 4,53 

Cabal mig (m3/dia) 362,22 

Cabal mig (m3/h) 15,09 

Cabal punta diari (m3/d) 615,77 

Cabal punta horari (m3/h) 69,43 

Cabal màxim diari (m3/d) 1231,54 

Cabal màxim horari (m3/h) 51,31 

Taula 6. Cabals afluents a la EDAR 

4.9   Qualitat de l’aigua 

4.9.1 Aigua afluent 

Per conèixer les dades de qualitat de les aigües residuals s’han comparat els valors teòrics per 

aquest tipus de nuclis i resultats experimentals de l’aigua afluent de l’EDAR de Bellver de Cerdanya. 

Paràmetre Valor (mg/L) 

DBO5 208 

DQO 540 

MES 228 

NH3 26 

P 8 

Taula 7. Càrregues de contaminació a l’EDAR de Bellver 

Les dades són molt similars, i per proximitat s’utilitzaran les dades de disseny de l’EDAR del nucli de 

Bellver de Cerdanya. 

4.9.2 Aigua efluent 

L’aigua tractada ha de complir amb els objectius i percentatges de reducció fixats per la Directiva 

91/271/CEE i el PSARU 2005: 

Paràmetre Concentració 
Reducció 
mínima 

DBO5 25 mg O2/L 70-90% 

DQO 125 mg O2/L 75% 

MES 35 mg O2/L 90 – 70% 

N total 
2 mg/l P (de 10.000 a 100.000 hab) 

1 mg/l P (más de 100.000 hab) 
70 – 80 

P total 
15 mg/l P (de 10.000 a 100.000 hab) 

10 mg/l P (más de 100.000 hab) 
80 

Taula 8. Qualitat efluent. Directiva 91/271/CEE 
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4.10   Càlculs hidràulics 

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

0,4m/s, a més, es comprovarà que les velocitats no superin els 6,0m/s, ja que podrien erosionar el 

col·lector degut a les partícules que arrossega l’aigua. 

Tots els trams de col·lector projectats compleixen amb aquests requisits. 

4.11   Conduccions 

S’ha projectat construir un col·lector amb 4 eixos que sumen en total una longitud de 2663,94 

metres lineals de canonada corrugada exteriorment i llisa per l’interior, fabricada amb polietilè 

d’alta resistència (PEAD) de 4 kN/m2 de rigidesa circumfernecial. 

La seva estanquitat s’assegura amb una junta de goma. Tots els col·lectors tindran un diàmetre 

nominal de 400mm. 

 

5.  SELECCIÓ D’ALTERNATIVES 

5.1   Estructura del sistema de sanejament 

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

sanejament de les aigües residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya. 

5.1.1 Alternativa 1: Sistema de col·lectors fins a l’EDAR del nucli de Bellver 

L’alternativa número 1 consisteix a projectar tot un seguit de col·lectors que transportin les 

aigües residuals a tractar fins a l’actual EDAR de Bellver de Cerdanya, situada a l’oest del nucli 

de Bellver de Cerdanya. Es tracta d’una depuradora amb un cabal de disseny de 1445 m3/dia 

construïda l‘any 1996 per a uns 5000 habitants equivalents.  



DOCUMENT Nº 1  MEMÒRIA Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

8              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

 

Figura 3. Situació i detall de l’EDAR del nucli de Bellver de Cerdanya 

Aquesta solució és centralitzada, ja que intenta tractar totes les aigües residuals possibles en 

una única estació depuradora existent. Tot i això, actualment es  comença a tendir en l’àmbit 

de la gestió d’aigües residuals i de residus a “tractar allà on sigui més a prop que es generi” per  

evitar les grans infrastructures. 

Aquesta solució comporta una reducció de l’aigua que arriba als torrents, i la dificultat de reutilitzar 

l’aigua un cop tractada als camps dels mateixos nuclis. Una solució seria el transport de l’aigua 

depurada des de l’EDAR fins al seu lloc d’origen, però aquesta no sembla una solució viable 

econòmicament  degut als costos d’explotació del bombeig que seria necessari. 

L’alternativa 2 planteja la construcció d’una nova depuradora que tracti les aigües provinent dels 

quatre nuclis estudiats. Es tractaria també d’una solució centralitzadora, però no pas de 

l’envergadura de la solució anterior.  

Aquesta alternativa pretén aprofitar la proximitat dels nuclis per construir una única EDAR que 

permeti aprofitar economies d’escala i reduir els costos d’explotació. 

5.1.2 Alternativa 3: Dos sistema de sanejament independents 

L’alternativa 3 consisteix a construir dues EDAR per tal d’evitar el tram de col·lector que uneix Bor 

amb Beders. D’aquesta forma no cal creuar el torrent de Bavosa, i es redueix la longitud total de 

col·lectors. Per contra, la construcció de dues depuradores farà incrementar els costos de 

construcció i d’explotació. 

Bellver de  Cerdanya 

Balltarga 

Bor 

Beders 

Pedra 

EDAR  

Bellver de Cerdanya 
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5.1.3 Alternativa 4: Tres EDAR pels quatre nuclis 

Aquesta alternativa és la més descentralitzadora que es planteja. Consisteix a dotar a cada nucli de 

la seva pròpia depuradora, a excepció del Pedra per ésser un nucli molt i molt petit. 

5.1.4 Alternativa 0: No actuar 

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

estan actualment. 

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

manteniment de la futura depuradora. Però el cost mediambiental és elevat, doncs  s’està avocant 

a la conca del riu Segre aigüa residual sense tractar. 

Segons la Directiva 91/271/CEE, de forma progressiva, totes les poblacions inferiors a 2000 

habitants hauran de tenir un sistema de tractament adequat de les seves aigües residuals en els 

propers anys. Això implica que els nuclis estudiats (de l’ordre de 1670 habitants en conjunt) hauria 

d’acabar tractant les seves aigües residuals a curt o a llarg termini.  

5.1.5 Conclusions 

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

s’han calculat uns pressupostos aproximats en base a preus orientatius basats en la longitud de 

col·lectors i les EDAR a construir (els preus no són actualitzats a 2011 i només tenen valor 

comparatiu).  

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

s’haguessin considerat el pressupost de l’alternativa 4 seria més car que el de l’alternativa 3. 

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

annex 7. 

Alternativa Descripció 
Cost estimat de 
construcció (€) 

Alternativa 1 Connexió a Bellver 624542,00€ 

Alternativa 2 Una EDAR 417160,00€ 

Alternativa 3 Dues EDAR 443240,00€ 

Alternativa 4 Tres EDAR 443240,00€ 

Alternativa 0 Solució zero 0,00€ 

Taula 9. Resum de costos aproximats de les diferents configuracions 

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

motius: 

 L’alternativa 1 és la més cara i comporta un col·lector molt llarg que té un gran impacte 

social i mediambiental 
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 Les alternatives 3 i 4 encareixen l’explotació i el manteniment. A més, l’ACA ha optat per 

evitar les micro EDAR perquè a la llarga acaben patint una manca de manteniment que les 

acaba deixant inservibles. És el cas de l’EDAR actual de Balltarga. 

 L’alternativa 2 no només és la més barata, sinó que a més és la que presenta un menor 

impacte ambiental i social, i la més senzilla i econòmica de mantenir per darrera de 

l’alternativa 1. 

 L’alternativa 0 es descarta perquè la legislació vigent i la necessitat de millorar la qualitat de 

les aigües del riu Segre requereixen el tractament de les aigües residuals d’aquests nuclis. 

5.2   Tipus de sistema de tractament 

A continuació s’estudia quin és el millor sistema de tractament per les aigües residuals d’Albesa, en 

el cas de la segona o la tercera alternativa. 

A la bibliografia consultada s’ha trobat gran varietat de sistemes de tractament per a les aigües 

residuals de comunitats de menys de 20.000 habitants. De totes aquestes, l’enginyer Ramón 

Collado Lara en el seu llibre anomenat “Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas 

Comunidades” defineix 19 alternatives. 

Per motius de població (1811 habitants), superfície necessària i condicionants del terreny es poden 

preseleccionar els següents tipus de tractament: 

 Llit de torba 

 Aiguamoll construït 

 Llit bacterià/filtre percolador  

 Llacuna aeròbia 

 Llacuna facultativa 

 Llacuna anaeròbia 

 Aireació perllongada 

 Físico-químic 

 Llacuna airejada 
 

Per tal de determinar quin és el sistema de tractament òptim per aquest cas s’ha emprat un anàlisi 

multicriteri. Els resultats es mostren a la següent matriu: 
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Superficie necessària 10 8 9 8 7 9 10 10 10 7 

Simplicitat de construcció 9 10 7 8 8 8 7 5 5 7 

Explotació i manteniment 8 10 7 10 10 10 5 3 3 10 

Cost de construcció 7 6 3 0 8 10 3 1 3 12 

Cost d'explotació i 
manteniment 

2 8 1 10 9 10 3 1 3 
12 

Rendiment 7 7 7 5 7 5 7 8 7 10 

Estabilitat 6 6 5 5 5 5 5 6 6 10 

Impacte ambiental 7 7 6 7 7 6 8 7 8 25 

Producció de Fangs 10 10 9 9 9 10 9 7 1 7 

TOTAL 709 762 556 655 759 771 617 532 552 100 

NOTA 7,1 7,6 5,6 6,6 7,6 7,7 6,2 5,3 5,5   

Taula 10. Resultats de l’anàlisi multicriteri 

Finalitzat el procés de selecció de les millors alternatives, la matriu final de selecció (Taula 10) indica 

que les millors alternatives per al tractament dels nuclis estudiats són aiguamolls construïts o el 

llacunatge convencional (ja sigui amb llacunes facultatives o anaeròbies). Abans de decidir el 

sistema de tractament a utilitzar, cal fer un últim anàlisi dels sistemes. 

Després d’haver seguit tot el procés de preselecció d’alternatives, avaluació d’alternatives 

preseleccionades, i anàlisi de les alternatives seleccionades, cal identificar el sistema de tractament 

a utilitzar per la EDAR dels nuclis de Bor, Pedra, Beders i Balltarga. 

Dels tres sistemes seleccionats (aiguamolls construïts, llacuna facultativa i llacuna anaeròbia) el 

llacunatge no és aconsellable en zones amb temperatures baixes, i no és viable en zones amb 

temperatures inferiors als 5ºC. Als aiguamolls construïts, gràcies a la vegetació i el flux 

subsuperficial la resistència a baixes temperatures és major. 

Així doncs, el sistema de tractament escollit pels nuclis estudiats és aiguamolls construïts. 

5.3   Selecció de la ubicació 

Per a trobar la ubicació definitiva de l’estació depuradora s’han tingut en compte els següents 

criteris: 

A) Facilitat de transport de les aigües residuals a depurar a l’estació depuradora. Especial 

atenció a les cotes i la possible necessitat de bombaments per arribar a l’EDAR. 
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B) Accessibilitat. 

C) Impacte ambiental, impacte estètic, visual i acústic. Acceptació de la població. 

D) Característiques del terreny d’ubicació. Condicionaments geotècnics (fàcilment 

excavables) i de relleu (terreny adequat topogràficament), a més de condicionaments 

hidrològics. 

E) Planejament urbanístic 

Tenint en compte aquests els criteris de selecció s’ha optat per les dues àrees següents per a la 

localització de la planta depuradora. 

 

Figura 4  Possibles ubicacions de l’EDAR 

Estudiant diversos aspectes de cadascuna de les ubicacions (estudi detallat a l’annex 7), s’obté el 

següent quadre comparatiu. 

Concepte Zona A Zona B 

Connexió amb el col·lector Mig Mig 

Accessibilitat Mig Alt 

Impacte ambiental Alt Baix 

Característiques del terreny de ubicació Alt Alt 

Compatibilitat amb els usos del sòl Mig Mig 

Taula 11. Anàlisi comparativa per a l’elecció de la ubicació de la planta 
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S’ha comprovat (veure annex 5) que cap de les dues possibles ubicacions presenta problemes pel 

que fa a risc d’inundabilitat. 

De l’anàlisi comparativa realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament en la zona A és 

la qual proporciona un resultat més positiu, tot i que l’anàlisi és molt ajustat degut a la proximitat 

de les dues alternatives. 

6.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1   Introducció 

L’esquema general de l’EDAR és el següent: 

- Col·lector d’arribada 

- Pretractament format per una reixa de desbast i un desarenador 

- Tractament primari consistent en un tanc Imhoff 

- Bombament 

- Tractament secundari consistent en un sistema de quatre aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial vertical 

- Tractament terciari consistent en un sistema de dos aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial horitzontal 

- Recollida i col·lector de sortida (abocament al torrent de la bavosa) 

- By-pass general de la planta 
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Figura 5  Planta general de l’EDAR 

6.2   Arribada de l’aigua bruta 

L’aigua residual arriba per un col·lector de 400mm de diàmetre. Es tracta d’una canonada de 

polietilè corrugat exteriorment i llis al seu interior que porta l’aigua per gravetat fins a l’EDAR. 

Aquest col·lector discorre pels camps de conreu del marge dret del torrent de la bavosa.  

L’aigua arriba a una arqueta que permet desviar el cabal cap al by-pass o permetre que entri cap al 

pretractament. 

6.3   Pretractament 

L’aigua del col·lector s’aboca a una estructura rectangular en forma de canal de 0,40 metres 

d’amplada que té els següents elements: 

 Reixa de gruixuts:  6 barrots de 15mm 

 Reixa de fins:   20 barrots de 5 mm 

 Desarenador: tram de canal de 2 metres de llarg 
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Figura 6  Pretractament 

6.4   Tractament primari 

L’aigua residual surt del pretractament i arriba a un decantador primari que consisteix en un tanc 

Imhoff. Aquest és una fossa sèptica millorada. És un dipòsit dividit en dues zones, una zona 

destinada a la decantació dels sòlids en suspensió i una altra a la digestió d’aquests sòlids. 

En la zona de decantació els sòlids més pesats decanten i van cap a la zona de digestió. Els sòlids 

més lleugers queden en la superfície en forma d’escumes. L’aigua residual travessa el compartiment 

sense estar en contacte amb els fangs en digestió. Al compartiment inferior es produeix la digestió 

anaeròbia del fang a temperatura ambient.  

Les característiques més importants del tanc dissenyat són: 

 Volum de fangs del digestor: 91,10 m3 

 Temps de retenció dels fangs en la zona de digestió: 1 any, degut a les baixes temperatures 

 Inclinació parets: 30º 

 Longitud: 6,50 m 

 Amplada: 4,20 m 

 Resguard en superfície: 0,6 m 

 Resguard a la zona de digestió: 0,6 m 

S’han incorporat un deflector a l’entrada per a retenir les escumes i evitar que s’introdueixin en la 

resta del tractament. A més hi ha dos punts per a la recollida dels fangs. Es construeix soterrat.  

El rendiment esperat en el conjunto del pretractament i tractament primari és el següent: 

 Eliminació del 50 % de la matèria en suspensió (MES) 

 Eliminació del 20 % de la matèria orgànica (MO). 

6.5   Estació de bombament 

6.5.1 Consideracions generals 

A continuació del tanc Imhoff les aigües són conduïdes mitjançant una canonada de PEAD de 

diàmetre 200 mm a un dipòsit de 1,7 m3, on estan instal·lades dues bombes submergibles. El cabal a 
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elevar és de 4,19 l / s (cabal mitjà futur) a una alçada total de 5,9 m. Es proposa una electrobomba 

submergible de la sèrie KP de GRUNDFOS de 0,8 kW, o similar, amb un cabal màxim de 15 m3 / h. 

En condicions normals, les bombes funcionaran de forma alternada per generar 6 pulsos diaris 

sobre els aiguamolls verticals. 

6.5.2 Estructura de l’edificació 

L'edifici de l'estació de bombament és l'únic edifici que s'ha previst construir en aquesta planta 

depuradora. La funció d'aquest edifici és protegir els elements electromecànics dels agents 

ambientals i meteorològics. El sistema de bombament està en una sala d'uns 11 m2. 

S'ha previst un magatzem d'uns 13 m2 on s'emmagatzemarà la maquinària i eines necessàries per al 

manteniment diari de l'EDAR. Hi ha uns serveis per a la higiene personal dels operadors de la planta, 

on a més hi haurà una farmaciola amb els elements descrits en l'annex de seguretat i higiene.  

Es tracta d'una edificació quadrada de dimensions 6 x 6 metres. L'estructura es conforma a partir de 

dos pòrtics de perfil metàl·lic de 6 metres de llum, separats a 6 metres.  

Els pilars i dintells es realitzen amb el perfil HEB-160. La coberta es crea a partir de 10 corretges de 

coberta de perfil IPN-120, separades 0,8 metres. A efectes de dimensionament, és necessària la 

disposició de tirants. El pendent dels faldons és del 20%.  

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

proporcionant elles mateixes estanquitat. Sobre les plaques es col·locaran teules de pissarra, 

element típic en les teulades de les cases dels nucli propers 

La fonamentació consisteix en sabates sota cada pilar de l'estructura de dimensions 1,3 x 1,3 x 0,9 

metres. Les sabates estan unides longitudinalment per una riostra de 0,5 m d'ample i 0,50 m de 

cantell.  

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

format per blocs de formigó de 40x20x20 cm. 

6.6   Tractament secundari 

El tractament secundari és proporcionat per un sistema de quatre aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial vertical, és a dir, on l’aigua discorre per un llit de graves sense aflorar a la superfície. 

En el llit de grava hi han plantades determinades espècies vegetals pròpies dels aiguamolls naturals. 

Es planteja la construcció de dues línies d’aigua, amb dos aiguamolls cadascuna. L’àrea de cada 

aiguamoll serà d’uns 905 m2. Com que el flux és vertical, no importa la forma de l’aiguamoll. Els dos 

primers s’han dissenyat de forma rectangular amb unes dimensions de 23mx40m. En canvi, la 

segona fase d’aiguamolls s’ha dissenyat amb una forma gairebé quadrada de 31,50, x 29m. 

Aquests aiguamolls estan formats per una primera capa de 35cm de grava entre 2 i 8mm, una 

segona capa de 15cm de grava entre 6 i 8mm, i finalment una capa d’uns 20cm de grava 20-40mm. 
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La distrbució de l’aigua es fa a a part superior de l’aiguamoll, 10cm per sota la superfície per evitar 

que l’aigua es congeli a l’hivern, mtjançant canonades de PEAD de 25mm de diàmetre. La recollida 

es fa amb canonades soterrades de 50mm de diàmetre. 

A més, per garantir una correcta aireació es disposaran tubs verticals PEAD 110mm cada 4m2. 

La porositat del medi es pot establir en 0,40, i la conductivitat hidràulica del medi és d’entre 1000 i 

10000 m/d. El pendent del llit s’ha fixat en 1%. La vegetació és canyís i la densitat de plantació és de 

3 plantes/m2. 

6.7   Tractament terciari 

El tractament terciari consisteix en quatre aiguamolls d’idèntiques dimensions (15mx15m) que 

formen quatre línies d’aigua paral·leles. Aquests aiguamolls estan formats per una  capa de 60cm de 

grava entre 5 i 6 mm.  

La distribució i la recollida es produeixen mitjançant tubs de PEAD de 80 i 160 mm de diàmetre 

respectivament. El nivell d’aigua és controlat per l’alçada del tub de sortida.  

La porositat del medi es pot establir en 0,40, i la conductivitat hidràulica del medi és d’entre 1000 i 

10000 m/d. El pendent del llit s’ha fixat en 1,5%. La vegetació és canyís i la densitat de plantació és 

de 3 plantes/m2. 

6.8   Impermeabilización de los lechos 

El terreny on se situa la planta és relativament permeable, de manera que s'ha hagut de plantejar la 

impermeabilització de les zones humides amb l'objectiu d'evitar fuites d'aigua contaminada cap a 

l'exterior. 

El sistema plantejat consisteix en làmines de Polietilè d'Alta Densitat (PEAD) de 3 mm, esteses en el 

fons i en els talussos de les lleres. 

La làmina de PEAD està acompanyada també per una làmina de geotèxtil de 300 g/m2 per a 

protegir la làmina de PEAD davant traccions i contacte amb elements tallants. 

6.9   By-pass general i efluent de l’EDAR 

Des de l’arqueta de recollida de l’efluent dels aiguamolls de flux horitzontal l’aigua, ja epurada, és 

conduïda a través d’una canonada PEAD 200 mm de diàmatre fins el pou de registre arqueta 11, on 

també s’hi verteixen totes les aigües del by-pass. 

El by-pass el conformen diverses tuberies de 200mm o 400mm de diàmetre que s’han instal·lat per 

permetre el buidat dels elements de l’EDAR per efectuar-ne el manteniment.  

Finalment, l’aigua recollida al pir és vertida mitjançant una canonada de 400mm de diàmetre al 

torrent de la Bavosa. El punt d’abocament serà protegit amb blocs escollera. 
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7.  URBANITZACIÓ 

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

l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements: 

 Accessos 

 Pavimentació 

 Drenatge Superficial  

 Aigua Potable 

 Subministrament elèctric i enllumenament 

 Jardineria 

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques, 

definirem les seves característiques. 

7.1   Tancament de la parcel·la i accés 

L’accés a l’EDAR es farà a partir d’un camí ja existent en l’actualitat. Aquest camí és de terra tot i 

que, fins que es separa de la nova carretera és un tram asfaltat d’uns 6 metres d’amplada. 

Des del camí es podrà accedir a l’EDAR. S’hi instal·larà una porta metàl·lica de doble porta i 

d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb el tancament metàl·lic que 

envoltarà tot el perímetre de la depuradora. 

Tot el recinte quedarà ben definit amb una valla de malla metàl·lica amb subjecció a piquets 

separats cada 3 metres i amb filferros torsors. La valla tindrà 2 metres d’alçada. 

Aquest tancament es fa per a evitar la possible entrada de nens o animals a la planta, degut als 

perills que per a ells això pot comportar. El tancament de l’aiguamoll es fa mitjançant una tanca 

metàl·lica de simple torsió de color verd. 

7.2   Pavimentació 

Dins de l’EDAR la major part del paviment està composat per llambordí prefabricat de formigó de 

color vermell les dimensions del qual són de 20cmx10 cmx8cm. Aquest color ha estat escollit per ser 

semblant al del terreny en el que es construirà. 

Els vials son les àrees on es preveu que hi pugui circular maquinaria, persones i vehicles. Aquests 

rodegen els aiguamolls i formen part de l’espai que hi ha a l’entrada. L’ample total de cada un 

d’aquests vials es de 3,5 metres, establerts bàsicament per a assegurar l’estabilitat dels talussos. 

Es preveu que la circulació de vehicles serà molt petita. Al voltant dels aiguamolls tan sols es preveu 

la circulació de vehicles en moments puntuals en que es faci necessari actuar en el seu 
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manteniment o reparació. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament persones. No és 

necessària maquinaria lleugera per al manteniment diari de la planta.  

A l’entrada de la planta sí que hi poden accedir vehicles pesats, com els camions que 

periòdicament, un cop l’any, s’encarreguen del buidat dels fangs del tanc Imhoff. Els vials 

presentaran un pendent del 1% alternativament, per tal de drenar per gravetat l’aigua que caigui 

sobre ells. 

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia segons la 

normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcel·la on es situa l’EDAR i s’ha suposat 

que no té una qualitat suficient per tal de servir com a explanada. S’ha decidit  utilitzar una 

explanada E2 i E3: 

 Llambordí de 8 cm 

 3 cm de sorra 

 10 cm de formigó de baixa qualitat (H-100) 

 Explanada compactada 

 

A sobre aquesta explanada es col·locarà un revestiment format per llambordins prefabricats de 

formigó de color vermell, intentant imitar el color del sòl. Els llambordins resisteixin càrregues 

pesades sense trencar-se.  

És un paviment antilliscant. Es col·locarà sobre el terreny compacte, amb un 95 % de Pròctor 

modificat, una capa d’arena de 30 mm de d’espessor. Posteriorment es col·locaran els blocs de 

formigó amb una separació entre ells de 2 mm de gruix, els quals s’ompliran també de sorra. 

Col·locats els blocs es procedirà a compactar amb aparells vibratoris. 

És important que tot el paviment de llambordins  tingui un confinament lateral al llarg de tot el seu 

perímetre per evitar desplaçament de les peces, l’obertura de les juntures i la pèrdua de unió entre 

els llambordins. Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció d’una vorada del tipus indicat en 

els plànols d’obres complementaries, als extrems de la plataforma.  
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7.2.1 Aparcament i moviment per l’interior de l’EDAR 

No s’ha previst situar específicament places d’aparcament encara que hi ha espai suficient a la 

planta per poder aparcar un o més cotxes. Hi ha una zona d’aparcament al costat de l’escola, a 

menys de 50 metres de l’EDAR, que permet que hi puguin aparcar més cotxes si això fos necessari.  

Per al movimemt d evehicles i persones dinsl’EDAR s’han previst rampes de pendent màxima del 

10% i s’han evitat escales, que amb les gelades de l’hivern poden suposar un risc en cas que s’hi 

acumuli gel. 

7.3   Drenatge superficial 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície de la planta 

depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a l’exterior de 

l’EDAR evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació d’acumulacions d’aigua en qualsevol 

zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua que pugui caure sobre els vials vagi a parar als 

aiguamolls, ja que aquesta afecta als processos de depuració, ja que en ser un aigua eminentment 

pura, dilueix la carrega orgànica i disminueix el temps de permanència hidràulica de l’aigua en els 

aiguamolls. 

El drenatge superficial és fa mitjançant embornals. Es connecten al by-pass a través de canonades 

de PEAD que s’instal·len amb l’objectiu de drenar cap al torrent sense que entri al circuit de 

depuració. 

7.4   Aigua Potable 

S’ha decidit instal·lar una aixeta d’aigua potable. Aquesta permet netejar els estris i una mica de 

higiene a més de per consum. L’aigua potable s’obté de la connexió a la xarxa general d’aigua 

potable que arriba fins l’Escola Avenç i que gestiona l’empresa  SOREA (Grup Agbar). La connexió es 

realitza mitjançant una canonada de fossa de 20 mm. 

L’aixeta es troba al costat del tractament primari. L’aigua és recollida amb un embornal connectat al 

by-pass. 

7.5   Electricitat 

És necessari portar la xarxa elèctrica fins a l’EDAR per tal d’alimentar el sistema de bombament i 

l’enllumenat de l’edifici de bombament. La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa 

tensió que arriba a Balltarga seguint el traçat del col·lector i fins arribar a l’estació de bombament. 

Des d’allà s’enviaran cables a les instal·lacions que requereixin suministrament elèctric.  

7.6   Enllumenat 

Per tal de garantir condicions de seguretat durant les tasques dels operaris en dies foscos, s’ha 

cregut convenient i necessari instal·lar un sistema d’enllumenat que permeti desplaçar-se per 
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l’EDAR. Això es pot resoldre amb il·luminació de terra, que bàsicament il·luminarà els vials. Al 

voltant de l’estació de bombament es col·locaran quatre bàculs. 

7.7   Treballs de jardineria 

7.7.1 Jardineria a l’estació 

La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte ambiental. De 

forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop dels aiguamolls per la possibilitat de que 

les arrels acabin afectant la impermeabilitat dels aiguamolls. També s’ha evitat la instal·lació 

d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’han escollit plantes de la zona habituades a 

la climatologia de la zona.  

L’àrea enjardinada de l’EDAR ocupa una superfície pròxima als 375 m2. A més, els talussos seran 

revegetalitzats  La vegetació  també pot aportar estabilitat als talussos mitjançant la xarxa d’arrels 

implícita a la vegetació.  

També es situen zones de jardí al costat del l’accés a la planta i al costat de les rampes. Aquestes 

últimes zones tenen un caire sobretot estètic.  

Els criteris de selecció de la coberta vegetal d’aquest espai han estat: 

 Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu manteniment 

de manera habitual. En situacions de sequera extrema es preveu destinar part de 

l’aigua potable del punt que hi ha instal·lat per a aquesta finalitat però recalcant 

l’excepcionalitat de la mesura. Es descarten grames i gespes.   

 Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat vegetació 

autòctona, que no suposi una alteració de les condicions de l’entorn ni pugui actuar 

com a vector de transmissió de noves espècies. Alhora, aquest criteri enllaça amb 

l’anterior.  

 Presència d’espècies de ribera: Per acostar les característiques de l’espai a un hàbitat 

de ribera, optant per aquelles espècies amb menor requeriments hídrics. 

 Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del sòl ni 

aconseguir un efecte de pantalla visual.  

 Climatologia de la zona: Es tracta de clima pirinenc, caracteritzat per hiverns freds i 

estius temperats. 

Per tot això, l’espècie seleccionada ha estat el Junniperus communis (Ginebre). És una espècie que 

es pot trobar a la comarca i que resisteix bé les baixes temperatures. Floreix a la primavera i 

apareixen fruits a la tardor. 
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Figura 7  Ginebre 

7.7.2 Macròfits dels aiguamolls 

Com a macròfits dels aiguamolls s’ha decidit la utilització del canyís (Phragmites Australis) pels 

diferents aiguamolls. 

Es una planta perenne que pot arribar als 4 metres d’alçada i els dos centímetres de diàmetre.  Sol 

habitar en sols humits a la vora de rius i llacs. Suporten adequadament salinitats altes de l’aigua. 

 

Figura 8  Canyís 
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7.8    Valles de protecció dels talussos 

Per evitar caigudes des del capdamunt dels terraplens i per facilitar el trànsit a peu a les rampes 

s’ha previst la instal·lació d’una tanca de fusta tipus texana. 

S’ha triat aquesta per ser una de les més utilitzades pel tancament dels jardins de les cases de la 

zona. Es col·locarà clavada al capdamunt dels terraplens transitables en una zona de 0,5 sense 

pavimentar. Veure plànols d’urbanització. 

 

Figura 9  tanca de fusta texana 

 

 

8.  EXPROPIACIONS I DRETS AFECTATS 

La zona afectada pel present projecte és la definida pel traçat dels col·lectors i la implantació de la 

depuradora, incloent les franges laterals i les àrees d'ocupació temporal. Tots els terrenys afectats 

estan dintre del terme municipal de Bellver de Cerdanya. 

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

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

8.1   Expropiacions 

Es defineixen d'aquesta manera les zones expropiades de forma indefinida. Ho són una zona de 

3x3m2 al voltant dels pous i els terrenys ocupats per l’EDAR 

8.2   Zona d’ocupació temporal 

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

ocupar per dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el Projecte i per un espai 

de temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització d'execució de les 

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

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

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

d'obra, abassegaments de terra vegetal, tallers, magatzems, laboratoris, dipòsits de materials i en 

general per a totes quantes instal·lacions siguin necessaris per a la correcta execució de les obres 

previstes o definides en aquest projecte. 

S'ha determinat una ocupació temporal de 12 metres (6 a cada banda del col·lector). L'ocupació 

temporal destinada a provisions generals de l'obra es localitza pròxima al pou P32. 

8.3   Imposició de servituds 

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

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

l'immoble.  

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

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

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

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

La zona de servitud d'aqüeducte, es constituirà en els trams de canonada soterrada, la qual queda a 

disposició permanent de l'Administració, propietària de les infraestructures de les transferències i 

així poder efectuar obres de reparació o manteniment de les conduccions. Sobre de la servitud 

d'aqüeducte hi ha la prohibició de realitzar treballs de conreu, excavació o altres semblants, així 

com l'aixecament d'edificacions, construccions de desguassos, amuntegament de terres, realització 

de desmunts o altres anàlegs, que puguin suposar un perjudici per a la conducció i les seves 

instal·lacions annexes, o que impossibilitin les tasques de reparació i inspecció necessàries. 

L'amplada de la franja de servitud d'acord serà de 1,5 metres a banda i banda de la canonada. 

8.4   Valoració de les expropiacions 

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

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

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

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

Les valoracions de sòl s'han efectuada segons els criteris establerts en el títol III de la Llei 6 / 1998. 

Els preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la Taula següent: 

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

en la vigent Llei d'expropiació forçosa. En cap cas els prejudicis irrogats han estat superiors al valor 

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

La valoració per les servituds de pas s'ha realitzat en funció del tipus de gravamen i grau de limitació 

del ple domini impost sobre la parcel·la afectada. Els preus aplicats per a la valoració dels béns són 

els que s'indiquen a la taula següent. 
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Municipi Tipus Superfícies (m2) Preu (€/m2) Valor d’expropiació (€) 

Bellver de 
Cerdanya 

Servitud de pas 7991,83 0,45 3596,32 

Expropiació 10717,53 0,90 9645,78 

Ocupació temporal 31600,84 0,25 7900,21 

 TOTAL 50310,198  21142,31 

Taula 12 Superficies i valoració de terrenys afectats per expropiació total 

Les expropiacions i ocupacions per la construcció dels col·lectors i l’EDAR dels nuclis de la zona est 

des’han valorat en un total de Bellver de Cerdanya s’han valorat en VINT-I-UN MIL CENT 

QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS. 

9.  SERVEIS AFECTATS 

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

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

provocar una desviació provisional o definitiva dels mateixos, amb la finalitat de que l’obra es pugui 

portar a terme garantint la seguretat dels treballadors i alhora, assegurant el servei constant i 

eficient de cadascun dels serveis. 

Una primera observació visual de la zona no permet determinar la necessitat de desviar cap tipus de 

servei. Si que permet, d’altra banda, identificar la línea aèria de mitja tensió que arriba a l’estació 

transformadora de Beders. Aquesta no haurà de ser desviada, però durant la construcció del 

col·lector caldrà anar amb especial atenció a aquesta línia. 

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

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

existents en la zona, amb la realització de les cates i replantejos necessaris, abans de l'inici de les 

obres. Les Companyies de Serveis indicaran, en cas d’haver algun servei afectat, com realitzar els 

treballs sense risc i sense afectar la seva eficiència. En cas de no ser possible respectar algun dels 

serveis, la Companyia responsable del mateix indicarà la forma més adequada de fer la reposició. 

El cost en el projecte a causa de la restitució i afectació de possibles serveis afectats es troba com 

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

10.  SEGURETAT I SALUT 

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

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

corresponent a l'Estudi de Seguretat i Salut. 

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

VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS (3.626,28€). 
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11.  MANTENIMENT 

Encara que un dels avantatges de la depuració per aiguamolls construïts es la seva simplicitat 

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

interpretar els possibles símptomes de mal funcionament.  

El manteniment de l’EDAR es centra en dos aspectes fonamentals: 

 Cura de l’obra civil: neteja de la unitat de pretractament, i de tractament primari, tanques, 

camins, jardineria, ... 

 Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores 

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

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

principals a realitzar. 

12.  IMPACTE AMBIENTAL 

De l’estudi que s’ha fet sobre l’impacte ambiental es conclou que les alteracions en el mediambient 

són mínimes sempre que s’adoptin les mesures correctores adequades. Per tant, els efectes poden 

ser minimitzats, quedant en segon lloc, i resultant destacats els efectes positius de millora del medi 

receptor i de la qualitat de vida que es genera en l’entorn d’aquest medi receptor. 

La zona d’obres no intercepta espais naturals catalogats, tot i que sí que n’hi ha a pocs kilòmetres: 
la  Serra del Cadí-Moixeró (catalogada com a LIC i ZEPA), les  Riberes de l'Alt Segre (espai catalogat 
com a LIC), i altres espais com els gestionats per la Fundació Territori i Paisatge: Alt Segre i Basses 
de Galissà.  

Les principals alteracions, indicades en els apartats de l’annex corresponent, són: (a) ocupació del 

terreny on es va a implantar l’EDAR, (b) sorolls i pols durant la fase de construcció. La resta 

d’aspectes, com la integració paisatgística, tractament de residus o efectes sobre l’erosió de la zona, 

han estat tractats en l’elaboració del projecte. 

L’estudi indica tot un seguit de mesures per corregir i minimitzar l’impacte sobre el medi. Les 

principals són: 

 Reg periòdic de les superfícies susceptibles de produir pols (camins d'accés a l'obra, zones 

d'excavacions, instal.lacions auxiliars, parcs de maquinària).  

 La velocitat de circulació de la maquinària d'obra serà limitada i es reduiran les operacions 

de transport durant els dies de forts vents. Es limitaran les operacions de moviment de 

terres al mínim estrictament necessari en condicions de vent fort o molt fort.  

 No es realitzaran les operacions més sorolloses entre les 23 hi les 7 h per evitar l'afecció 

sobre els nuclis de població, podent variar aquest horari, per ser més restrictiu, si hi ha 

alguna ordenança municipal sobre això. 
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 Replanteig de la programació dels treballs per tal d'evitar la simultaneïtat de dues o més 

activitats sorolloses.  

 Restauració de la morfologia inicial dels terrenys afectats per la col·locació dels col·lectors. 

El projecte considera la reposició de les condicions topogràfiques inicials dels terrenys 

afectats.  

 Haurà de retirar la terra vegetal afectada per les obres i conservar correctament per a la 

posterior extensió sobre les superfícies a restaurar.  

 Es realitzarà una restauració morfològica i de la coberta vegetal dels marges dels torrents 

afectats pel projecte.  

 Es limitarà amb cintes els límits dels terrenys ocupats per les obres i les zones destinades a 

la circulació de maquinària pesada per evitar una afecció major a la estrictament 

necessària.  

 Per evitar la contaminació de les aigües i del sòl per abocaments accidentals, les superfícies 

sobre les quals s'ubiquen els abassegaments temporals i instal·lacions auxiliars han d'estar 

impermeabilitzades i disposar d'un sistema de drenatge superficial. 

 S'han d'adoptar mesures encaminades a evitar l'arrossegament de sòlids de la zona d'obres 

a les vies creuats pel traçat del col lector, disposant barreres de retenció de sediments 

consistents en bales de palla.  

 Disposar de dipòsits de residus per prevenir la contaminació per infiltració d'aigües.  

 Restaurar les zones de ribera per retornar al seu estat previ com més aviat millor. Veure 

Apèndix 1 Plànol de mesures preventives i correctores.  

 Estricta senyalització de les obres. S'acotaran les zones sensibles a protegir. 

 Evitar qualsevol tipus d'abocament que pugui contaminar el sistema hidrològic, tal com 

s'indica en l'apartat de hidrologia.  

 Aplicació de les mesures corresponents a la contaminació del medi acústic, ja que aquesta 

afecta de manera indirecta a la fauna, sobretot en èpoques de cria.  

 La revegetació ràpida de la vegetació de ribera afectada per l'obra també ajudarà a 

disminuir el impacte potencial sobre la fauna.  

 Per minimitzar l'afectació i destrucció de la vegetació es limitaran les superfícies d'ocupació 

temporal i permanent, especialment en zones protegides i de més valor ecològic. 

 S'adoptaran mesures contra el foc per evitar un incendi  

 La hidrosembra es realitzarà com una complementació a la plantació de la vegetació de 

ribera.  Abans de procedir a la hidrosembra, la terra vegetal ha de quedar condicionada per 

rebre-la, allisada i lliure de compactacions que facin perillar la naixença.  

13.  PREUS I PRESSUPOST  

El pressupost general del projecte constructiu dels ”COL·LECTORS I ESTACIÓ DEPURADORA 

D'AIGÜES RESIDUALS DELS NUCLIS DE LA ZONA EST DE BELLVER DE CERDANYA” és desglossa a 

continuació: 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  811.351,93 € 

 Despeses Generals (13%)  105.405,74 € 

 Benefici Industrial (6%)  48.681,12 € 

    Subtotal 965.508,80€ 

 IVA (18%)  173.791,58 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.139.300,38 € 

 Expropiacions  21.142,31 € 

 Control de qualitat (1% PEM)  8.113,52 € 

 1% del PEM segons RD 111/1986 de Patrimoni Històric Espanyol 8.113,52 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.176.669,73 € 

 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a un total de: UN MILIÓ CENT SETANTA SIS 

MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (1.176.669,73 €) 

14.  REVISIÓ DE PREUS 

De conformitat amb el disposat en el Decret 1.757/1974 del 31 de Maig i en el Decret Llei2/1.964 

del 4 de Febrer i les seves Normes Complementaries, els preus de les obres als que es refereix 

aquest projecte seran revisables, i es farà servir la fórmula polinòmica tipus nº 9: Suministro y 

distribución de agua. Saneamiento. Estaciones depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras de 

desagüe. Drenajes. 

Aquest fórmula és la següent: 

0 0 0 0

0,33 0,16 0,20 0,16 0,15t t t t
t

H E C S
K

H E C S
          

on: 

Kt: Coeficient de revisió en el moment de l’execució t 

H0: Índex de cost de la mà d’obra en la data de licitació 

Ht: Índex de cost de la mà d’obra en el moment de l’execució t 

E0: Índex de cost de l’energia en la data de licitació 

Et: Índex de cost de l’energia en el moment de l’execució t 

C0: Índex de cost del ciment en la data de licitació 

Ct: Índex de cost del ciment en el moment de l’execució t 

S0: Índex de cost de materials siderúrgics en la data de licitació 

St: Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t 
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Els índexs a aplicar seran els especificats pel Ministerio de Hacienda en l’instant de la revisió. 

15.  TERMINI DE GARANTIA 

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

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

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

16.  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d'execució de les obres serà de SET (7) mesos de calendari, des del dia següent a la firma 

de l’Acta de Replanteig fins a la posta a punt de les instal·lacions. 

17.  ÍNDEX DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 
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DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXS A LA MEMÒRIA 

Memòria Descriptiva 

▪        Annex 1. Població 

▪        Annex 2. Cabals i Qualitat 

▪        Annex 3. Topografia 

▪        Annex 4. Geologia i geotècnia 

▪        Annex 5. Càlculs hidrològics i d’inundabilitat 

▪        Annex 6. Estudi fotogràfic 

▪        Annex 7. Selecció d’alternatives 

▪        Annex 8. Càlcul del procés E.D.A.R. 

▪        Annex 9. Càlculs Hidràulics 

▪        Annex 10. Càlculs Estructurals 

▪        Annex 11. Urbanització i Jardineria 

▪        Annex 12. Replanteig de l’Obra  

▪        Annex 13. Expropiacions  i Serveis Afectats 

▪        Annex 14. Préstecs i abocadors 

▪        Annex 15. Manteniment i Explotació 

▪        Annex 16. Impacte Ambiental i Mesures Correctores 

▪        Annex 17. Programació 

▪        Annex 18. Justificació de preus 

▪        Annex 19. Pressupost per al coneixement de l’adminsitració 

DOCUMENT II: PLÀNOLS 

▪        Plànol 0. Índex 

▪        Plànol 1. Situació i emplaçament 

▪        Plànol 2. Replateig 

▪        Plànol 3. Col·lector. Distribució de fulls 

▪        Plànol 4. Col·lector. Planta general 

▪        Plànol 5. Col·lector. Perfil longitudinal 

▪        Plànol 6. Col·lector. Perfils transversals 

▪        Plànol 7. Col·lector. Detalls 

▪        Plànol 8. EDAR. Planta general 
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▪        Plànol 9. EDAR. Diagrama de procés 

▪        Plànol 10. EDAR. Linia d’aigües 

▪        Plànol 11. EDAR. Linia piezomètrica 

▪        Plànol 12. EDAR. Pretractament 

▪        Plànol 13. EDAR. Tanc Imhoff 

▪        Plànol 14. EDAR. Edifici de bombament 

▪        Plànol 15. EDAR. Aiguamolls 

▪        Plànol 16. EDAR. Arquetes 

▪        Plànol 17. EDAR. Seccions 

▪        Plànol 18. EDAR. Urbanització 

▪        Plànol 19. Expropiacions  

▪        Plànol 20. Mesures preventives i correctores 

DOCUMENT III: PLEC DE CONDICIONS 

 Plec de prescripcions tècniques generals 

 Plec de prescripcions tècniques particulars 

DOCUMENT IV: PRESSUPOST 

 Amidaments 

 Quadre de preus nº1 

 Quadre de preus nº2 

 Pressupost 

 Resum del pressupost 

 Últim full 

DOCUMENT V: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de condicions 

 Pressupost 
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18.  DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

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

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

Reglamento General de Contratación. 

19.  CONCLUSIONS 

El projecte d’execució que s’ha presentat, és una solució molt adequada per a les aigües residuals 

dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya. La planta depuradora plantejada permet millorar 

l’estat ecològic de la zona . Aquest projecte és un factor que permet tancar el Cicle Integral de 

l’Aigua, ja que permet retornar aigua a una zona d’interès natural. Per aquestes raons, aquest 

projecte és una solució molt positiva a ja que s’integra perfectament el medi on. A més es redueix 

de forma significativa el impacte ambiental negatiu de l’abocament d’aigües sense tractar. 

 

L’Autor del Projecte 

 

Jordi Codony Gisbert 

 

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

Barcelona, febrer de 2011 
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1.  INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’estudia la població i el cabal d’aigües residuals a tractar dels nuclis de Bor, 

Balltarga, Pedra i Beders que pertanyen al municipi de Bellver de Cerdanya. Es descriuen les 

característiques pròpies dels nuclis d’estudi i s’estimen el cabal d’aigües residuals i la concentració 

dels diferents contaminants. Aquests paràmetres condicionaran el dimensionament de l’EDAR 

proposada. 

Pel que fa als cabals residuals, es realitzarà una estimació d’aquest, que servirà posteriorment per 

dissenyar la planta de tractament a projectar, valorant els paràmetres que poden condicionar el 

dimensionament de la futura EDAR. 

2.  POBLACIÓ ACTUAL DE LA ZONA D’ESTUDI 

2.1   Població de la cerdanya 

Pel que fa a la població la comarca de la Cerdanya, les dades s’han obtingut a través del IDESCAT. La 

seva població total és de més de 18.500 habitants, la meitat dels quals viuen a la capital de la 

comarca que és Puigcerdà.  
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Taula 1. Població a la Cerdanya (IDESCAT) 

2.2   Població de Bellver de Cerdanya 

Pel que fa a la població del municipi de Bellver de Cerdanya, les dades també s’han obtingut a 

través del IDESCAT. És el segon municipi més poblat de la Cerdanya, després de la capital de la 

comarca. 

 

Taula 2. Població a Bellver de Cerdanya (IDESCAT) 

2.3   Població dels nuclis d’estudi 

Pel que fa als nuclis objecte d’estudi, la determinació de la població que hi resideix actualment no 

és senzill. La població fixa no és coneguda ni pel propi ajuntament, ja que reconeixen que la 

població empadronada al municipi no coincideix amb la població que hi viu, en tant que hi ha gent 

que no s’hi empadrona, o gent que s’empadrona però no hi viu. Tot fruit de l’elevat nombre de 

segones residències que hi existeixen. 

Tot i no disposar de censos detallats de cadascun dels nuclis de població inclosos a l’àrea d’estudi, 

s’han obtingut algunes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Existeix una gran estacionalitat de 

població, doncs es tracta d’una zona amb moltes segones residències (fruit de la bona connexió 

amb l’àrea metropolitana de Barcelona i la proximitat de diversos indrets naturals i pistes d’esquí). 
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Nucli Tipus de població 2001 2010 

BEDERS 
Fixa 13 16 

Estacional 70 86 

BOR 
Fixa 76 92 

Estacional 270 338 

PEDRA 
Fixa 8 11 

Estacional 30 37 

BALLTARGA  
Fixa 48 60 

Estacional 300 375 

Taula 3. Població actual als nuclis de la zona d’estudi (ACA) 

3.  PROGNOSI DE POBLACIÓ 

Per tal de fer el dimensionament de les estacions depuradores, caldrà treballar amb la població 

futura, a un horitzó de 25 anys.  

Per fer els càlculs s’aplicarà un creixement continu estimat de la població en base a la formula: 

                  on n és el nombre d’anys que passen (en el nostre cas 15) i g el creixement 

continu esperat. 

Cal conèixer quin és el creixement dels nuclis urbans, per poder fer la prognosi.  En primer lloc, 

estudiem l’evolució històrica de la població.  

ANY POBLACIÓ CREIXEMENT 

 

1998 1598  

1999 1548 -3,1% 

2000 1624 4,9% 

2001 1627 0,2% 

2002 1673 2,8% 

2003 1689 1,0% 

2004 1738 2,9% 

2005 1809 4,1% 

2006 1906 5,4% 

2007 2014 5,7% 

2008 2132 5,9% 

2009 2231 4,6% 

Taula 4. Evolució de la població a Bellver de Cerdanya (IDESCAT) 
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Als anys 2000, el terme municipal va començar a experimentar un important creixement degut 

principalment a fluxos migratoris. Els últims anys la taxa d’augment de població ronda els 4 o 5 

punts. Tot i això, cal tenir en compte que els creixements més importants tenen lloc al propi centre 

urbà de Bellver de Cerdanya, ja que nuclis estudiats comencen a estabilitzar la seva població.  

El planejament urbanístic permet observar que les zones de sòl urbanitzable són escasses en 

aquests nuclis, i a l’actualitat pràcticament edificades en la seva totalitat. 

    

Figura 1  Pla Director Urbanístic de la Cerdanya 

Per tot això s’adopta una taxa de creixement del 2,4% per Balltarga, Bor i Pedra. En el cas de 

Beders, el planejament urbanístic no preveu la possibilitat d’un augment important del nombre 

d’habitatges. A més, els terrenys no edificats són comprats per propietaris de finques del mateix 

nucli per evitar que aquest es faci més dens. Per això s’ha elegit un creixement inferior, del 2%. 

Així dons, al cas que ens ocupa, utilitzarem una n=25 anys  i un creixement esperat de g=2,4% o 

g=2,0%  (segons el nucli).  
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Nucli 
Creixement 

esperat 
Tipus de 
població 

Població (hab) 
2010 

Població (hab) 
2020 

Població (hab) 
2035 

BEDERS 2,00% 
Fixa 16 20 26 

Estacional 86 105 141 

BOR 2,40% 
Fixa 92 117 166 

Estacional 333 422 602 

PEDRA 2,40% 
Fixa 11 14 20 

Estacional 37 47 67 

BALLTARGA 2,40% 
Fixa 60 76 109 

Estacional 375 475 678 

  TOTAL 1010 1275 1811 

Taula 5. Població futura  als nuclis de la zona d’estudi (previsió pel 2035) 
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1.  INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’estudia el cabal d’aigües residuals a tractar dels nuclis de Bor, Balltarga, Pedra i 

Beders que pertanyen al municipi de Bellver de Cerdanya. Es descriuen les característiques pròpies 

dels nuclis d’estudi i s’estimen el cabal d’aigües residuals i la concentració dels diferents 

contaminants. Aquests paràmetres condicionaran el dimensionament de l’EDAR proposada. 

Pel que fa als cabals residuals, es realitzarà una estimació d’aquest, que servirà posteriorment per 

dissenyar la planta de tractament a projectar, valorant els paràmetres que poden condicionar el 

dimensionament de la futura EDAR. 

2.  CABALS DE DISSENY 

2.1   Població i dotació 

Als nuclis estudiats, l’abastament d’aigua és gratuït i s’obté directament del naixement dels rierols 

de la zona. La manca de comptadors de consum d’aigua als habitatges, fa difícil predir el consum 

real de la població. Per aquest motiu, es calcularà en base a la població i la dotació. 

La dotació per a usos domèstics es troba habitualment entre  120 i  250 litres per habitant i dia. Per 

a poblacions petites els cabals es troben en la part inferior del interval, però en aquest cas es pot 

considerar que el consum gratuït de l’aigua no incentiva la moderació del consum.  

Per manca de dades de consums (ja que en ser el consum gratuït no existeixen comptadors d’aigua 

a la zona), s’observen les dades que es van utilitzar a la EDAR més propera, que és la de Bellver de 

Cerdanya. Aquesta es va dissenyar l’any 1996 per a un total de 5009 habitants equivalent amb un 

cabal de 1445 m3/dia. Fent una senzilla divisió s’obté una dotació de 288,5 L/dia/hab. 
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Per altra banda, algunes estimacions de l’ACA de l’any 2000 apuntaven a valors de dotació als nuclis 

estudiats per sota de 180L/hab/dia.   

En tractar-se de nuclis petits, i en base a totes les dades estudiades es prendrà com a xifra de 

referència una dotació de 200 L/dia/hab. 

Mitjançant les dades de població obtingudes a l’Annex de Població i la dotació anteriorment fixada 

es poden calcular els cabals mitjans a tractar. 

Nucli 
Tipus de 
població 

Població (hab) 
2020 

Població (hab) 
2035 

Cabal (m3/dia) 
2020 

Cabal (m3/dia) 
2035 

BEDERS 
Fixa 20 26 3,9 5,2 

Estacional 105 141 21,0 28,2 

BOR 
Fixa 117 166 23,3 33,3 

Estacional 428 612 84,4 120,5 

PEDRA 
Fixa 13 18 2,8 4,0 

Estacional 45 61 9,4 13,4 

BALLTARGA 
Fixa 76 109 15,2 21,7 

Estacional 475 678 95,1 135,7 

Taula 1. Previsió cabals màxims d’aigües residuals 

2.2   Activitat industrial i equipaments 

A la zona estudiada no existeixen industries ni equipaments, doncs es tracta de petits nuclis 

residencials. La industria, el comerç i els equipaments es concentren al centre urbà ce Bellver de 

Cerdanya. Així doncs, no cal afegir habitants equivalents als càlculs dels apartats anteriors. 

3.  CABAL D’AIGÜES RESIDUALS 

El cabal mig màxim anual serà per cada nucli el que correspon al calculat considerant població 

estacional+fixa, sense que calgui afegir habitants equivalents deguts a la industria. Mentre que el 

cabal mig mínim anual correspon al calculat només amb la població fixa, també sense afegir 

habitants equivalents per motiu d’activitats industrials.  

Nucli 
Cabal mig màxim (m3/dia) 

2035 
Cabal mig mínim (m3/dia) 

2035 

BEDERS 33,5 5,2 

BOR 153,8 33,3 

PEDRA 17,4 4,0 

BALLTARGA 157,4 21,7 

Taula 2. Cabals mig mínim i màxim dels nuclis estudiats 
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Aquests cabals serviran per dimensionar els col·lectors que portaran les aigües residuals dels nuclis 

a l’EDAR. 

Per altra banda, cal calcular el cabal que arribarà a l’EDAR per poder dimensionar-la. Això es farà 

prenent com a població els 1811 habitants que tindrà el conjunt dels quatre nuclis en temporada 

alta l’any 2035. I considerant una dotació, com anteriorment, de 200L/hab/dia. 

Per calcular el cabal punta diari s’utilitza el factor 1,7, tal com indica la “Guía Práctica de Diseño, 

Construcción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial” de Joan Garcia i 

Angélica Corzo. Per altra banda, per conèixer el cabal punta horari s’utilitza la fórmula de Mara 

(1988)1: 

  
 

    
 (1) 

  

On 
C és el coeficient punta 

P és la població en milers d’habitants 

 

I finalment, seguint les recomanacions de la “Guía Práctica de Diseño, Construcción y Explotación de 

Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial”  per calcular el cabal màxim diari s’utilitza un factor 

2 sobre el cabal punta diari. 

Amb tot això el cabals calculats per l’EDAR seran: 

 Entrada EDAR 

Població estacional (2035) 1811 

C 4,53 

Cabal mig (m3/dia) 362,22 

Cabal mig (m3/h) 15,09 

Cabal punta diari (m3/d) 615,77 

Cabal punta horari (m3/h) 69,43 

Cabal màxim diari (m3/d) 1231,54 

Cabal màxim horari (m3/h) 51,31 

Taula 3. Cabals afluents a la EDAR 

                                                            
1 Collado, R. (1992). Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. Colección señor nº12. 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Editorial Paraninfo. Madrid. 



ANNEX 2. CABALS I CÀRREGUES CONTAMINANTS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

4              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
 
 

3.1   Cabal d’aigües pluvials 

Les aigües pluvials dels nuclis estudiats evacuen de forma natural als torrents per mitjà 

d’escorrentia superficial i algunes canonades. Per tant no es tenen en compte a l’hora de 

dimensionar la EDAR. 

4.  QUALITAT DE L’AFLUENT 

 Les aigües afluents provenen en la seva totalitat de zona urbana sense usos industrials. Per això, es 

considerarà un disseny per a aigua d’origen domèstic. En primer lloc es compararan dades teòriques 

amb dades d’estacions properes, per tal d’estimar les càrregues de contaminació a considerar pel 

disseny. 

Les aportacions de contaminants segons el llibre Ingeniería de Aguas Residuales, de Metcalf and 

Eddy (1995) són: 

Paràmetre Valor (mg/L) 

DBO5 220 

DQO 500 

MES 220 

NH3 25 

P 8 

Taula 4. Càrregues de contaminació  típiques 

Es comparen aquestes dades teòriques amb la qualitat de l’afluent de disseny a la EDAR del nucli de 

Bellver de Cerdanya. 

Paràmetre Valor (mg/L) 

DBO5 208 

DQO 540 

MES 228 

NH3 26 

P 8 

Taula 5. Càrregues de contaminació a l’EDAR de Bellver 

Les dades són molt similars, i per proximitat s’utilitzaran les dades de disseny de l’EDAR del nucli de 

Bellver de Cerdanya. 

Aquestes concentracions han servit per dimensionar els diversos elements del projecte. En tot cas, 

seria recomanable una petita campanya d’aforament que permetés determinar les concentracions 

reals dels contaminants.  
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5.  QUALITAT DE L’EFLUENT 

L’aigua tractada ha de complir amb els objectius i percentatges de reducció fixats per la Directiva 

91/271/CEE i el PSARU 2005: 

 

 

Paràmetre Concentració 
Reducció 
mínima 

DBO5 25 mg O2/L 70-90% 

DQO 125 mg O2/L 75% 

MES 35 mg O2/L 90 – 70% 

N total 
2 mg/l P (de 10.000 a 100.000 hab) 

1 mg/l P (más de 100.000 hab) 
70 – 80 

P total 
15 mg/l P (de 10.000 a 100.000 hab) 

10 mg/l P (más de 100.000 hab) 
80 

Taula 6. Qualitat efluent. Directiva 91/271/CEE 
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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 i els col·lectors que l’abasteixen. 

2.  PLÀNOLS TOPOGRÀFICS 

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

1:5000 i 1:1000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tant en format raster com en 

format CAD.   

Encara que el nivell de detall d’aquests plànols no és suficient per a la realització de les obres, s’ha 

considerat acceptable treballar amb aquests plànols per a realitzar el  projecte. En el moment 

d’iniciar-se l’obra seria necessari realitzar un aixecament topogràfic de la zona així com el replanteig 

de les bases.  

Les principals característiques del sector són la presencia de torrents, que van a desembocar al riu 

Segre i el relleu poc inclinat, permet l’explotació agrària i ramadera.  
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1.  INTRODUCCIÓ 

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

implantar els col·lectors que recullen l’aigua de les urbanitzacions i els terrenys que ocuparà la 

planta de tractament, mencionant totes aquelles recomanacions que a efectes de disseny i 

construcció s’hauran de tenir presents. 

Els objectius concrets d'aquest estudi geotècnic són: 

 Anàlisi del context geològic i geotècnic de la zona. 

 Caracterització geotècnica dels materials, determinació de la resistència de les capes 
interceptades en els treballs de camp. 

 Determinació de la cota del nivell freàtic. 

 Excavabilitat del terreny. 

 Aprofitament dels materials. 

1.1   Abast dels estudis 

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

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

terme un estudi geològic amb tots els treballs de camp i posteriors de laboratori que caldrien. 

No obstant els treballs que sí pot realitzar l’alumne són els que aquí representats. Aquests treballs 

consisteixen en una primera feina de buscar informació bàsica en els plànols geològics comarcals 

del Instituto Geológico y Minero de España, en els del Institut Geològic de Catalunya i en la 

bibliografia existent. Consultar la informació geològica de projectes ja redactats aI mateix terme 

municipal. I finalment feina de camp consisteix per reconèixer in situ, mitjançant el recorregut de 

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

2.  SITUACIÓ GEOLÒGICA 

La zona d'estudi està caracteritzada des del punt de vista geomorfològic pels relleus deprimits 

corresponents a la fossa neògena de la Cerdanya, els quals estan flanquejats, al sud, pels relleus 

pertanyents als massissos del Puigmal (2.909 m) i de la Tossa d'Alp (2.536 m), tots dos pertanyents a 

la Serra del Cadí, i, al nord, pels Pirineus Centrals o Axials (massís del Puigpedrós (2.914 m).  

2.1   Geologia de la zona de projecte 

L'àmbit d'estudi es troba situat a cavall entre la zona axial dels Pirineus i la zona prepirinenca, dins 

de la Depressió de la Cerdanya, a la conca alta del riu Segre. Des d'un punt de vista geogràfic dels 

Pirineus corresponen a una serralada de 450 km d'extensió que se situa en l'istme que separa la 

península Ibèrica de la resta d'Europa.Geològicament es tracta d'una serralada alpina amb una 

longitud superior als 1000 km i que s'estén des de la plataforma cantàbrica fins a les planes de la 

Provença.  Tots dos costats de la serralada apareixen les depressions de l'Ebre (vessant sud) i 
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d'Aquitània (nord). La part central de les dues depressions es troba farcida de materials terciaris, 

mentre que la zona axial de la serralada és on aflora el basamiento hercínico.  

 Els Pirineus presenten una deformació tectònica intensa a causa de el xoc entre la placa ibèrica i la 

part sud-occidental de la placa europea.  

 L'àmbit d'estudi es pot dividir en tres regions diferents:  

 Zona axial dels Pirineus   Zona Prepirenaica  Fossa tectònica de la Cerdanya 
  

  
Vistes de la zona descrita 

2.2   La zona axial dels pirineus  

 La zona axial és la que concentra major part de la deformació de la serralada.  És per això que 

trobem en ella els materials més antics de la regió, corresponents al sòcol paleozoic, que aflora 

gràcies a un sistema de plecs i encavalcaments.  Aquestes falles formen en aquesta zona estructures 

complexes, com l’antiformal del Freser, on s'apilen les diferents làmines.  La presència de materials 

paleozoics i de nombroses estructures deformacionals són dos trets característics d'aquesta zona 

que la diferencien de la zona prepirinenca on afloren majoritàriament roques terciàries. Això es deu 

al fet que justament el límit superior de la zona axial el constitueix el encavalcament de Serra 

Cavallera, que es troba ubicat en els materials del Garumniense.  

2.3   Zona prepirinenca  

 Per sobre de l’encavalcament de Serra Cavallera trobem el Mantell del Cadí, que en aquesta zona 

dels Pirineus representa el prepirineu.  Es caracteritza per la presència de materials majoritàriament 

terciaris encara que afecta també a part del sòcol paleozoic. En aquest mantell s'aprecien 

estructures deformacionals, com plecs (sobretot el sinclinal de Ripoll) i encavalcaments, encara que 

en menor grau que la zona axial.  El Mantell del Cadí s'ha desplaçat durant l'orogènia alpina gràcies 

al moviment del encavalcament de Vallfogona.  

2.4   Fossa tectònica de la Cerdanya  

 La fossa tectònica de la Cerdanya es va desenvolupar com a tal a partir de la distensió del Neogen, 

on el moviment de la falla de la Tet va permetre la creació de la conca, que va ser emplenada per 

materials aluvials, deltaics i lacustres d'edat Miocè i Pliocè, coberts en la seva major part per 

dipòsits quaternaris.  
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3.  UNITATS GEOLÒGIQUES 

A la zona d’estudi es distingeixen principalment quatre unitats geològiques: 

 UNITAT A – ventall al·luvial (Qv4 i Qv3) 

 UNITAT B – terrassa fluvial actual (Qt0) 

 UNITAT C – Lutites i diatomites (NMld) 

S’adjunta un mapa detallat de la geologia de la zona. 

 

Llegenda dels materials presents a la zona d’estudi: 

Qv4 
Graves anguloses, sorres i llims. Dipòsits de ventall d’al·luvial antic 
correlacionables amb les terrasses 4 i 5. Plistocè. 

Qv3 Ventall al·luvial correlacionable amb Qt3. Plistocè superior. 

Qt0 Terrassa fluvial actual. Holocè recent. 

NMId Lutites i diatomites. Miocè. Vallesià-Turollà 

NMgl Gresos i lutites. Miocè. Vallesià-Turolià. 

NMPlcg Conglomerats, bretxes, gresos i lutites. Miocè-Pliocè 

Qco Dipòsits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. Holocè. 

NMcg3 Conglomerats i gresos. Miocè. Vallesià-Turolià. 

 

Figura 1. Detall del mapa geològic de Bellver de Cerdanya. Zona de projecte marcada en vermell.  
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3.1   Unitat A 

 Sediments constituïts per sorres grolleres a molt grolleres i còdols de fins a 10 cm de diàmetre, de 

composició pissarrosa. A l’estar confinats dins un canal, aquests dipòsits poden presentar potències 

força variades. No obstant, la potència màxima observada en els punts investigats a l’al·luvial del 

Segre, és de 6,0 m. S’interpreten com un dipòsit al·luvial sedimentat per mitjà d’avingudes 

torrencials durant èpoques de tempestes fortes i crescuda dels rius i els torrents. L’excavabilitat 

d’aquests dipòsits és alta. 

3.2   Unitat B 

La unitat B forma les actuals lleres dels rius i torrents de la zona. Presenta barres de graves amb 

acumulacions de sorres llimoses als marges. En estar confinats dins d’un canal, aquests dipòsits 

poden presentar potencies bastant variades. No obstant, la potencia màxima observada a la zona és 

6,0m. L’excavabilitat d’aquests dipòsits és alta. 

3.3   Unitat C 

Aquests sediments són constituïts per lutites de colors blanquinosos amb capes intercalades de 

conglomerats, gresos molt grollers (de vegades amb incipients estratificacions encrecuades) poc 

compactats i cimentats. Ocasionalment presenten nòduls de calitxe i crostes calcàries, producte 

d’una intensa edafització antiga (paleosòls carbonàtics). S’interpreten com sediments de ventalls 

al·luvials procedents de l’erosió dels massissos paleozoics circumdants. La potència d’aquests 

materials, segons dades bibliogràfiques, pot ser superior a 100 m. Són materials d’excavabilitat 

mitja-alta. 

4.  HIDROGEOLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA  

 La Cerdanya és un sistema orogràfic que tanca la conca de l'alta vall del riu Segre.  El Segre neix a la 

vessant nord del Puigmal, al coll de Finestrelles, i recorre tota la vall fins a la Seu d'Urgell, on rep les 

aigües del riu de la Valira, provinent d'Andorra, gira cap del Sud i continua el seu recorregut per la 

comarca de l'Alt Urgell.  Les muntanyes que tanquen la Cerdanya estan formades per profundes 

valls que tributen al Segre.  

 En el terme municipal de Bellver de Cerdanya, els principals rius i torrents que aboquen les seves 

aigües al riu Segre són: torrent de la Bavosa, torrent de Bor, torrent de riu de Santa Maria, torrent 

de Riell, torrent de Pi, torrent de Carcadé i torrent de Ridolaina pel marge esquerre, i riu Duran i 

torrents de la Farga Vella, Ulldebou i Anes al marge dret.  

S'ha consultat la informació referent a qualitat de les aigües superficials de l'Agència Catalana de 

l'Aigua, i al terme municipal de Bellver de Cerdanya no hi ha cap punt de control.  

Des del punt de vista subterrani dels materials que formen el subsòl de l'àrea d'estudi donen lloc a 

tres sistemes aqüífers:  
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 Aqüífer Quaternari. Està format pels materials quaternaris que formen els sediments 

aluvials del Segre i els torrents adjacents.  Des del punt de vista hidrogeològic es comporten 

com una unitat de permeabilitat mitjana-alta que donen lloc a un aqüífer de tipologia lliure 

en connexió directa amb la xarxa fluvial.  

 Aqüífer Terciari.  Està constituït pels materials terciaris pliocens, que estan formats per una 

unitat predominantment lutítica, de permeabilitat baixa, que dóna lloc a un aqüífer de 

tipologia multicapa semiconfinat i / o confinat.  

 Aqüífer Paleozoic: Està constituït pels materials paleozoics que formen el substrat rocós de 

l'àrea d'estudi, que litològicament estan formats per una unitat sorrenca, conglomeràtica i 

lutítica, poc metamorfizades, de permeabilitat baixa a molt baixa, que dóna lloc a un aqüífer 

confinat de tipus fissurat.  

4.1   Nivell freàtic 

Pel que fa al nivell freàtic, no s’han pogut trobar dades sobre l’existència d’aquest i la seva situació 

tret de la informació que proporciona el Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya de l’ICC que, 

per la seva escala 1:250.000, no té la suficient precisió per a la redacció de projectes. 

Alguns sondejos realitzats al terme municipal, en un nucli proper als estudiats, indiquen que el 

nivell freàtic es troba entre 1,7 i 3,5 metres de profunditat. 

5.  TECTÒNICA  

 A la zona d'estudi els materials s'han vist afectats per tres grans esdeveniments deformadors: la 

orogènia herciniana, l'orogènia alpina i la distensió neògena. Finalment cal tenir en compte la 

tectònica actual, amb l'activitat de les falles de sòcol.  

5.1   Tectònica de compressió hercínica  

 Es tracta d'una tectònica polifàsic que es caracteritza per diferents fases de plegament, registrades 

pels materials del Cambro-Ordovicià i de l'Ordovicià Superior (posada de manifest per una 

esquistositat regional), així com un sistema de encavalcaments en els materials Devonià i 

Carbonífer. En aquest diferent comportament semblen haver jugat un paper important, no només 

les diferències litològiques entre els dos conjunts de materials sinó també la presència intermèdia 

dels materials Silúrico que han actuat com un excel lent nivell d'enlairament a les orogènies 

Hercínica i Alpina.  

 Les diferents fases de deformació herciniana s'han agrupat en funció de la seva relació amb la fase 

de deformació principal que és la que ha generat una foliació en els materials pre-silurians.  La resta 

de fases s'interpreten com a pre-foliars (anteriors a l'episodi principal que no van generar una 

foliació remarcable) o post-foliars (posteriors episodis que pleguen els materials foliats).  En general 

les mesoestructuras en els materials post-silurians són difícils de reconèixer en camp.  

 Per contra, els plecs i encavalcaments en els materials post-silurians són molt més evidents en 

camp.  Els plecs són clarament hercinians, mentre que en els encavalcaments són més difícils de 
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determinar si la seva edat és herciniana o Alpina.  Entre les estructures herciniana cal destacar el 

sistema de encavalcaments de la Tosa d'Alp, que forma una superposició de diverses unitats 

estructurals constituïdes per materials Devonià i Carbonífer.  Els nivells d'enlairament d'aquests 

encavalcaments es troben en els materials Silurià i els nivells lutíticos de Devonià.  

5.2   Tectònica de compressió alpina  

 La tectònica de compressió Eocè ha generat una sèrie d'estructures complexes, bàsicament 

encavalcaments que han permès dividir la zona en una sèrie d'unitats estructurals.  Aquestes 

estructures tenen una orientació aproximadament EO.  Pujant en la sèrie trobem aquestes 

estructures són les següents:  

  Encavalcament de Ribes-Camprodon.  

  Encavalcament de Serra Caballera.  

  Encavalcament de Vallfogona.  

 Aquests encavalcaments delimiten una sèrie d'unitats: unitat del Canigó, apilament antiformalista 

del Freser i Mantell del Cadí.  

5.2.1  Unitat del Canigó  

 És la que se situa primer a la sèrie, afectant a materials Cambro-Ordivícicos i de l'Ordovicià 

superior.  El seu límit superior el constitueix el encavalcament de Ribes-Camprodon (encara que a 

l'oest de l'àmbit d'estudi aquest és substituït pel de La Molina-Alp).  Aquest  encavalcament talla el 

sistema de fractures de la Tosa d'Alp i és subvertical en aquesta zona mentre que més al sud-est 

busa cap al nord).  

5.2.2  Apilament Antiformalisme del Freser  

 Es denomina així una sèrie de làmines cabalgante apilades que constitueixen la zona axial 

pirinenca.  

 En aquest apilament antiformalista afloren les unitats estructurals més inferiors, des del basament 

fins roques de cobertora, des del Cambro-Ordovicià fins al Eocè inferior.  

 Té com a límits el encavalcament de Ribes-Camprodon i el de Serra Cavallera.  Està dividit en 

diferents unitats principals: Ribes, El Baell, Bruguera, Parramon-Sant Amanç, Castellar de n'Hug i 

Montgrony.  La que inclou els materials més antics és la unitat de Ribes de Freser amb roques 

Cambro-Ordovicià i de l'Ordovicià superior.  

5.2.3  Mantell del Cadí  

 El mantell del Cadí se situa per sobre del apilament antiformalista del Freser, separat d'aquest pel 

encavalcament de Serra Cavallera.  El límit meridional del mantell se situa en el encavalcament de 

Vallfogona, que el separa de la conca de avantpaís deformada.  

 L'estructura de major importància a la zona d'estudi que es troba en aquest mantell és el sinclinal 

de Ripoll.  Aquest té una direcció EO paral.lela a la direcció del encavalcament de Vallfogona.  El 
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sinclinal plega tots els materials paleògens desenganxats del basament mitjançant el encavalcament 

de Serra Cavallera, localitzat en les pelites del Garumniense.  Pel que fa als seus dos flancs, el 

sinclinal és clarament asimètric, mentre que en el flanc nord aflora tota la sèrie Eocè, al sud només 

apareixen la part més alta d'aquesta.  

 La figura següent mostra un tall NS on s'aprecia les conques de avantpaís, el mantell del Cadí i el 

Antiforma del Freser.  

 
Tall geològic del conjunt d’estructures alpines 

5.3    Tectònica neògena  

 Es tracta d'una etapa distensiva, en què una sèrie de falles de component normal i direccional van 

donar lloc a la creació, entre altres fenòmens, de la conca de la Cerdanya.  Durant el Neogen 

sistemes de falles de direcció gen-ós i io van crear una sèrie de valls (Cerdanya, Conflent, Rosselló).  

 La Cerdanya, que està parcialment afectada per l'àmbit de projecte, és una semi-fossa orientada 

ENE-OSO que se situa en el bloc nord-occidental de la terminació SO de la falla de la Tet.  La 

longitud de la semi-fossa és de 25-30 km i la seva amplada varia entre 5 i 7 km.  

 La seva formació arrenca del Miocè superior pel moviment de la falla de la Tet i el sistema de 

fractures associades a aquesta, de direcció EO.  

 L'estructura miocena superior de la conca ve determinada doncs per: falles subverticals de direcció 

NE-SO que constitueixen el límit sud-occidental de la fossa i falles orientades EO desenvolupades en 

l'interior de la fossa (la qual és compartimentada per aquestes en blocs d'inclinació ES ).  D'aquesta 

forma la conca presenta una clara asimetria, el marge S-SE és abrupte (controlat per falles EO i NE-

SE) i el septentrional és irregular amb discordança entre els materials de la fossa i el sòcol.  El 

moviment de les falles EO genera un engrossiment de les successions miocenes Superiors al sud de 

la conca.  En les últimes etapes del Miocè Superior apareixen uns plecs NO-SE.  

 Posteriorment en el Messinià Superior - Pliocè es va produir una reactivació de les falles EO del sud 

de la fossa, al mateix temps que es produeix un aixecament del massís de la Tosa d'Alp i del Cadí, 

subministrant importants aportacions detrítics a la conca.  Les falles extensives EO de la part 

meridional de la fossa tallen els encavalcaments anteriors.  
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 La figura següent mostra un esquema de l'obertura de la conca de la Cerdanya relacionada amb el 

desplaçament de la Falla de la Tet i la seva posterior farciment per materials terciaris i quaternaris.  

 Per tal d'assolir els objectius assenyalats anteriorment, s'han efectuat els treballs de camp que es 

descriuen a continuació.  

5.4   Tectònica del quaternari  

 Els moviments associats a les principals falles de sòcol, han seguit de manera activa durant el 

quaternari.  La falla de la Tet, l'activitat va donar lloc a la creació de la fossa de la Cerdanya, ha 

mantingut la seva activitat, amb un desplaçament calculat superior a 100 m, durant el quaternari.  

 
Esquema de la conca de la Cerdanya i de la falla de la Tet 

6.  TERRA VEGETAL 

Alguns estudis per a altres projectes de la zona han realitzat calicates mecàniques per detectar i 

mesurar la potència de la terra vegetal. Els valors oscil·len entre 0,4 i 0,6 m. A falta de dades mes 

precises s’adoptarà una potència mitjana de 0,5 m de terra vegetal a tota l’obra. 

7.  EXCAVABILITAT 

La unitat A, formada per sorres amb còdols pot presentar problemes d’excababiltat a partir de 3 

metres de profunditat, segons s’ha pogut observar en algunes calicates efectuades. Serà necessària 

maquinària d’alta potència a partir d’aquesta profunditat. 

La unitat B, la terrassa aluvial, no presenta dificultat d’excavabilitat. 

La unitat C, formada per llims, no presentarà cap problema d’excavabilitat i es podrà excavar amb 

retroexcavadoa convencional.  

A continuació s’adjunta la taula resum d’excavavilitat. 



ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 10              
  

 

Unitat geològica Difucultat d’excavabilitat 

Unitat A  Baixa 

Unitat B Baixa 

Unitat C Baixa 

Taula 1. Excavabilitat 

8.  APROFITAMENT DELS MATERIALS 

La reutilització de materials afecta essencialment al conjunt de terrenys que són interceptats per 

l’execució del col·lector i l’EDAR. 

A continuació es descriu la secció per a reblerts en solc segons el plec de condicions tècniques. 

8.1   Seccions tipus I i II 

Totes les canonades tindran un recobriment mínim d'1 metre de terres per sobre de la generatriu 

superior. Les canonades descansaran per sobre d'un llit de sorra de 15 cm de alçada. 

El material granular del llit presentarà les següents característiques:  

 No plàstic 

 Exempt de matèria orgànica 

 Mida màxima de 5 mm 

En no disposar en obra aquest tipus de materials es recorrerà a material de pedrera. 

Es recobrirà amb el mateix material fins a una alçada de 30 cm per sobre de la generatriu superior. 

Per sobre d'aquest recobriment està previst disposar una capa de farciment de material procedent 

de la pròpia excavació, ja sigui procedent de la unitat A o C. S'haurà de limitar la grandària màxima 

d'àrids a 15 cm, havent de recórrer a processos de trituració si és necessari. Aquests materials de 

farciment seran compactats per capes de 25 cm de gruix. Finalment es reposarà la capa de 50 cm de 

gruix de terra vegetal per recuperar els camps de cultiu.  

La secció tipus I presentarà una inclinació de talús de 1H: 4V. Es tracta de talussos amb una alçada 

menor de 2.5 m.  

La secció tipus II presentarà una inclinació de talús 1H: 3V. Es tracta de talussos amb una alçada 

igual o superior a 2.5 m. A continuació es mostra un esquema d'aquestes seccions. 

S’haurà de preveure la necessitat d’entivació d’alguns trams puntuals, sobretot en zones properes 

al torrent que poden tenir el nivell freàtic prop de la superfície. 

A tal efecte s’ha inclòs una partida alçada que es detalla al document pressupost. 
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Figura 2. Reblert secció tipus I i II 

8.2   Seccions tipus III, sota camins asfaltats 

Quan la canonada circuli per sota d’un camí asfalta o carretera, es mantindrà la mateixa tipologia de 

canonada, protegida amb un dau de recobriment de formigó en massa, de geometria quadrada de 

60 cm de costat. A sobre d'aquest, s'omplirà amb material propi de l'excavació de les unitats A o B, 

limitant la mida dels àrids a 15 cm. 

 

Figura 3. Reblert secció tipus III 
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8.3   Seccions tipus IV, creuament de torrents 

Per poder creuar els torrents es repetirà sempre la mateixa estructura de protecció, amb un dau de 

formigó en massa de 60 cm de costat i una base d'escullera col·locada aigües amunt per així evitar 

la soscavació. Aquest material d’escullera procedirà de pedrera ja que no existeix un material 

d'aquestes característiques en l'obra (Blocs de pedra granítica de 100 a 400 Kg de pes). La canonada 

s’instal·larà amb un recobriment mínim d'1 metre per sota del fons del llit. 

 

Figura 4. Reblert secció tipus III 

8.4   Resum 

Material Origen 

Llit granular Aportació 

Reblerts de recobriment Unitats A o C 

Escollera Aportació 

Taula 2. Reutilització de materials 

9.  ESTABILITAT DE TALUSOS 

Diversos estudis per a projectes en zones properes a la del present projecte han calculat l’estabilitat 

de talussos segons l’estabilitat de les unitats geològiques que s’hi poden trobar. Els resultats es 

mostren a la Figura 5. 

La inclinació 1H: 4V és estable per a un talús de fins a 3.5 m, mentre que per a un talús 

de rasa de més profunditat, la presència del nivell freàtic fa que sigui inestable fins i tot 

amb un pendent de 1H: 1V. 



ANNEX 4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

13              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

 

Figura 5. Establitat de talussos 

10.  GEOTÈCNIA 

A partir d’estudis realitzats en zones properes, s’ha obtingut unes aproximacions de les 

característiques geotècniques del sòl a la parcel·la on es construirà l’EDAR, Taula 3, a partir de les 

quals es realitza el càlcul d’estructures de contenció, cimentacions i terraplens. Els valors dels 

paràmetres geotècnics estimats son els següents. 

Paràmetres geotècnics Unitat A Valor 

Densitat 2,1 T/m3 

Angle de fregament intern 32º 

Cohesió 0 N/mm2 

Capacitat càrrega admissible N/mm2 

Taula 3. Característiques geotècniques del sòl tipus usat per als càlculs estructurals en el projecte 

Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic mes rigorós, 

per tal de confirmar que les hipòtesis fetes per cada un dels paràmetres son acceptables. 
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Llegenda: 

 
Condicions constructives favorables.  

 

Figura 6. Detall del mapa geotècnic de Bellver de Cerdanya de l’IGME. Zona de projecte marcada en vermell.  

11.  ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR 

Les característiques geotècniques definides en aquest annex són solament aproximades, per tant, 

abans de iniciar l’obra cal fer un estudi geotècnic complert que confirmi que les hipòtesis fetes en 

aquest annex són correctes o queden dins el costat de la seguretat. 

A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a fons en 

un estudi geotècnic. 

Zona dels col·lectors: al llarg de tota la traça on s’implantaran els col·lectors d’aigües residuals 

s’hauria de determinar: 

 Tipus de materials on el col·lector es trobarà confinat. 

 Estabilitat de talussos a les parets de les rases a executar per a la col·locació del 

col·lector. 

 Agressivitat dels terrenys colindants al col·lector per definir el grau de protecció que 

farà falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 

 Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del col·lector. 
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Zona d’implantació de la depuradora: a les parcel·les on es construirà el sistema d’aiguamolls 

s’haurà de determinar: 

 Tipus de materials 

 Estabilitat dels talussos en les llacunes 

 Capacitat portant dels terrenys 

 Possible aprofitament dels materials  
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12.  MAPA GEOLÒGIC DE LA CERDANYA 

 

Figura 7. Mapa geològic de Bellver de Cerdanya. ICC 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest annex té com a objectiu comprovar que la planta de tractament d’aigües residuals no tindrà 

problemes d’inundació degut a la seva situació prop del torrent de la Barrosa, quan aquest porti les 

aigües pluvials corresponents a un temps de retorn de projecte.  

L’emplaçament previst per la EDAR es troba al marge dret del torrent, un quilòmetre i mig aigües 

amunt del seu desembocament al riu Segre. 

 

2.  DADES DE PARTIDA 

2.1   Període de retorn del projecte 

La probabilitat de que una pluja, entre una sèrie anual, es presenti, és:   

1/T = (N-p+1)/N (1) 

on N és nombre d’anys de la sèrie de pluges, p és el nombre de vegades que una determinada pluja 

es presenta i T és el període de retorn. Una pluja de període de retorn T indica una pluja que en un 

any té una probabilitat de 1/T de ser superada. 

Si F és la probabilitat que la pluja es superi en un any determinat, la probabilitat G de que aquesta 

pluja no es presenti en un any serà la següent:  

G = 1-(1/T) (2) 

La probabilitat H de que la pluja no es presenti en m anys serà:  
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H = (1-(1/T))
m

 (3) 

De la mateixa manera, la probabilitat de que la pluja apareixi una o més vegades en m anys és: 

R = 1-(1-(1/T))
m

 (4) 

on m és el temps de funcionament sense inundacions i R és el risc de que s’inundi.  

La Taula 1 recull els valors del període de retorn en funció del risc de fallida i del temps de 

funcionament sense fallar, obtinguts emprant l’equació anerior. 

Risc 
d’inundació 

Anys de funcionament sense inundació 

10 anys 20 anys 25 anys 50 anys 100 anys 
     

0,01 995,5 1990,5 2448,0 4975,5 9950,4 

0,02 495,5 990,5 1238,0 2475,4 4950,3 

0,05 195,5 390,4 487,9 975,3 1950,0 

0,10 95,4 190,3 237,8 475,1 949,6 

0,20 45,3 90,1 112,5 224,6 448,7 

0,25 35,3 70,0 87,4 174,3 348,1 

0,33 25,5 50,4 62,9 125,4 250,2 

0,50 14,9 29,4 36,6 72,6 144,8 

0,75 7,7 14,9 18,5 36,6 72,6 

0,90 4,9 9,2 11,4 22,2 43,9 

0,95 3,9 7,2 8,9 17,2 33,9 

0,99 2,7 4,9 5,9 11,4 22,2 

Taula 1 Períodes de retorn segons el risc de fallida i els anys de funcionament sense fallides 

S’ha d’escollir el període de retorn a utilitzar per a l’EDAR. Partint d’una vida útil de l’estació 

depuradora de 25 anys i assumint un risc d’inundació del 10%, llavors, el període de tornada ha 

d’ésser de prop de 237,8 anys (veure Taula 1). Per tant, s’ha adoptat un període de retorn de 250 

anys per a dissenyar les proteccions de la planta de tractament enfront d’inundacions. 

2.2   Precipitació màxima diària 

La precipitació màxima diària es calcula mitjançant el llibre  “Máximas lluvias diarias en la España 

Peninsular” editat pel Ministerio de Fomento.  

El mètode proposat pel Ministerio de Fomento consisteix a: 

 Determinar el valor mig de la precipitació màxima diària ( P ) mitjançant el mapa d’isolínies 

(veure Figura 1) 

 Determinar el valor del coeficient de variació (Cv) mitjançant el mapa d’isolínies (veure 

Figura 1) 

 Amb el període de retorn del projecte, obtenir el valor del factor d’amplificació (KT) 

mitjançant la Figura 2. 

 Calcular el valor de la precipitació màxima diària mitjançant la fórmula: 
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PTKTP Td )·()(   (1) 

  

On Pd és la precipitació màxima diària en mm/dia 

T és el període de retorn en anys 

KT és el coeficient d’amplificació 

P és el valor mig de la precipitació màxima, en mm/dia 

 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

T 250 anys  KT 2,683  

Cv 0,58   Pd 158,30 mm/dia 

P  59 mm/dia     

Taula 2 Càlcul de Pd 

 

 

Figura 1.  Mapa isolínies de  valor mig de la precipitació màxima diària i coeficient de variació del Ministerio de Fomento 
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Figura 2.  Taula de factor d’amplificació (KT) del Ministerio de Fomento 

En el cas de la Bellver de Cerdanya i aquest projecte aquests càlculs són: 

2.3   Relació I1/Id   

La relació  I1/Id  s’extreu del mapa d’isolínies de la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del 

Ministerio de Fomento (veure Figura 3).  
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Figura 3.  Mapa d’isolinies de la relació  I1/Id  del Ministerio de Fomento 

En el cas de Catalunya aquesta relació pren el valor I1/Id = 11 

2.4   Temps de concentració 

El temps de concentració de la conca d’estudi es pot calcular mitjançant la fórmula indicada a la 

instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del Ministerio de Fomento (veure Figura 3).  

        
 

    
 
    

 (2) 

  

On tc el temps de concentració, en hores 
L la màxim longitud que recorre una gota d’aigua a la conca, en Km 
J la pendent mitjana del recorregut que fa la gota en m/m 

En el cas de la conca del torrent de la Bavosa al seu pas per l’EDAR: 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

L 11,63 Km  tc 2,91 hores 

J 0,12 m/m     

Taula 3 Càlcul del temps de concentració 
 

 

     Figura 4.  Conca del torrent de la Bavosa i línia de màxim recorregut 
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2.5   Intensitat mitjana de precipitació 

La intensitat de precipitació es pot calcular, segons Témez, com: 
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On I és la intensitat de precipitació de durada t, en m/h 

Pd és la precipitació màxima diària en metres/dia 

I1/Id la intensitat màxima en una hora entre la intensitat màxima en un dia 

tc el temps de concentració, en hores 

Pel municipi de Bellver de Cerdanya, els càlculs són 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

Pd 158,30 mm/dia  I 35,93 mm/h 

I1/Id   11      

tc 2,91 hores     

Taula 4 Càlcul de la intensitat 

 

3.  MÈTODE RACIONAL 

L’estudi hidrològic determinarà el cabal que porta el torrent de la Bavosa en funció del període de 

retorn. D’aquesta forma es podrà comprovar si la ubicació de l’EDAR és segura quan a perill 

d’inundació. Per fer els càlculs ’utilitzarà el mètode racional. 

El mètode racional, descrit a la norma 5.2-IC del Ministeri de Fomento permet calcular el cabal a 

cada tram com segons la següent fórmula:   

K

AIC
Q


  (4) 

  

On Q és el cabal d’escorrentiu, em m3/s 
C és el coeficient d’escorrentiu 
I la intensitat de precipitació, en mm/h 
A l’àrea de la conca d’aportació, en m 

K  és un coeficient de majoració per cabals punta i d’ajust d’unitats 

K és un coeficient que depèn de les unitats en que s’expressin Q i A que inclou un augment del 20% 

en Q per tenir en compte l’efecte de les puntes. Si Q és en m3/s i S en m2, K= 3000000 
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A més, el coeficient d’escorrentiu és 0,5, corresponent a zona forestal de muntanya combinada amb 

zones de cultiu a les planes. 

 

 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

C 0,5   Q 147,02 m3/s 

I 35,93 mm/h     

A 30.688.909 m2     

K 3.000.000      

Taula 5 Càlcul del cabal de projecte 

4.  INUNDABILITAT 

A continuació es comprova, amb la fórmula de Manning, si l’àrea fluvial és suficient per a evacuar 

aquesta aigua sense inundar l’EDAR. 

 

Figura 5.  Secció transversal del torrent de la Bavosa al seu pas per l’EDAR 

 

 

A partir del model digital del terreny s’ha obtingut la secció del torrent al seu pas per l’EDAR. Per un 

primer càlcul aproximat per determinar la conveniència o no d’un estudi detallat, s’ha simplificat la 

secció formades per dues rectes unides pel vèrtex que coincideix amb el torrent. Les seves 

pendents són 6,96% a l’esquerra i 14,4% a la dreta. Aquesta simplificació serà vàlida pels primers 5 

metres de calat, ja que coincideix amb el perfil real. 
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Figura 6.  Secció transversal simplificada del torrent de la Bavosa al seu pas per l’EDAR 

 

 

Amb aquestes dades i un coeficient de Manning de 0,025, corresponent a un llit tortuós i net, s’ha 

calculat el cabal que pot transportar el torrent en funció del calat. Per fer-ho s’ha utilitzat la fórmula 

de Manning. Aquesta fórmula és aplicable per canals de secció uniforme, però s’utilitza en aquest 

cas per un primer càlcul aproximatiu. A menys que  els resultats permeten descartar la necessitat de 

fer un càlcul detallat, s’utilitzarà el programa HEC-RAS per conèixer amb exactitud el comportament 

de la làmina d’aigua al torrent de la Bavosa.  

El pendent longitudinal del torrent és del 1,6% en aquest tram. 

 

        
   

    (5) 
  

On 
K és la inversa del coeficient de rugositat 

Rh és el radi hidràulic (relació entre superfície i perímetre mullat), en m 

I és el pendent de la solera, en m/m 

Q és el cabal, en m3/s 

A és l’àrea mullada, en m2  

 

 

 

 



ANNEX 5. CÀLCULS HIDROLÒGICS I INUNDABILITAT Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya         9 
  
 

El resultat dels càlculs són: 

Calat 
(m) 

Amplada 
dreta (m) 

Amplada 
esquerra (m) 

Perímetre 
mullat 

(m) 

Área 
mullada 

(m2) 

Radi 
hidràulic 

(m) 

Velocitat 
(m/s) 

Cabal 
(m3/s) 

0,10 0,69 1,44 2,14 0,11 0,05 0,69 0,07 

0,50 3,47 7,18 10,70 2,66 0,25 2,01 5,35 

1,00 6,93 14,37 21,41 10,65 0,50 3,19 33,97 

1,50 10,40 21,55 32,11 23,97 0,75 4,18 100,16 

2,00 13,87 28,74 42,82 42,61 1,00 5,06 215,72 

2,50 17,34 35,92 53,52 66,57 1,24 5,88 391,12 

3,00 20,80 43,10 64,23 95,86 1,49 6,63 636,00 

3,50 24,27 50,29 74,93 130,48 1,74 7,35 959,37 

4,00 27,74 57,47 85,64 170,42 1,99 8,04 1369,72 

4,50 31,21 64,66 96,34 215,69 2,24 8,69 1875,15 

5,00 34,67 71,84 107,05 266,28 2,49 9,33 2483,46 

Taula 6 Relació calat-cabal 

 

Com es pot veure a la taula anterior, la capacitat de la secció és molt gran. El valor del calat pel 

cabal de projecte és propera a 1,5m, mentre que la cota de l’EDAR és de +5m respecte el torrent. 

Per tant, queda comprovat que l’EDAR queda ben protegida de les inundacions en cas de pluges 

amb un període de retorno de fins 250 anys sense necessitat de fer un estudi més detallat. 
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Fotografia 1 Pont de Pedra. Origen 
col·lector eix Pedra. 
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Fotografia 2 Torrent de la Bavosa al 
seu pas per Pedra 
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Fotografia 3 Inici col·lector eix 
Beders 

 

ss  Fotografia 4 Col·lector eix Beders 
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Fotografia 5 Col·lector eix principal 
al seu pas pel nucli de Beders 

 

ss  

Fotografia 6 Vistes Beders des del 
marge esquerra del torrent de la 
Bavosa 
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Fotografia 7 Camí d’accés a la 
parcel·la de l’EDAR. Al fons, 
ubicació de l’EDAR. 

 

 Fotografia 8 Torrent de Balltarga 
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Fotografia 9 Pretractament obsolet 
a Balltarga. 

 

 Fotografia 10 Camí accés EDAR 
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Fotografia 11 Torrent de la Bavosa 
al seu pas per l’EDAR 
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Fotografia 12 Vista panoràmica dels quatre nuclis que aporten aigua a l’EDAR i el nucli de Bellver de Cerdanya. Realitzada des de l’ermita de Pedra. 
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Fotografia 13 Vista aèria de la zona 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar les alternatives existents per sanejar les aigües residuals dels 

nuclis de Bor, Pedra, Beders i Balltarga i proveir d’aigua depurada amb una qualitat adequada el 

sistema hidrològic de la zona per tal de millorar el seu estat ecològic. 

L’estudi d’alternatives s’estructura en tres apartats. Al primer s’estudia la necessitat o no de fer un 

sistema de tractament d’aigües específic per a aquests nuclis. Al segon apartat s’analitza quin és el 

procés de depuració més adequat a les característiques de l’aigua residual i a les condicions 

climàtiques de la zona. Per últim es discuteix quina és la millor ubicació i configuració de la línea de 

tractament adoptada.  

 

2.  SITUCIÓ ACTUAL 

El programa de sanejament de 1995 (PSARU I) donava solució als nuclis urbans de més de dos mil 

habitants. Més endavant, el programa PSARU 2002 s’ocupava d’aquelles poblacions que no havien 

estat ateses en el primer programa, destacant les actuacions que eren prioritàries. Al 2005 es va 

tornar a revisar el PSARU, i es va actualitzar al 2007. 

Dins del programa PSARU 2005 actualitzat a 2007 es planteja la necessitat de tractar les aigües del 

sistema format perls nuclis de Bor, Beders, Pedra i Balltarga que en l’actualitat vessen les seves 

aigües a diversos torrents afluents del riu Segre.   

A més, l’actual Pla de Sanejament de les Conques de l’Ebre per als anys següents (2006 en 

endavant) preveu una sèrie d’actuacions a zones rurals, de manera que s’estableixi un sistema de 

sanejament de les seves aigües residuals urbanes.  

Aquest preveu que les principals poblacions de la Conca de l’Ebre amb poblacions inferiors a 2000 

habitants tinguin un sistema de tractament adequat tal com estableix la Directiva 91/271/CEE. 

2.1   Balltarga 

El nucli de Balltarga, el situat més al nord dels quatre nuclis, té actualment uns 60 habitants fixos i 

375 habitants estacionals. A dia d’avui aquest nucli compta amb una petita estació depuradora que 

consisteix únicament en un pretractament. Segons fonts de l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya  

les instal·lacions han quedat completament obsoletes. 

2.2   Beders 

El nucli de Beders no disposa actualment de cap sistema de tractament, i aboca les seves aigües 

residuals directament en afluents del torrent de la Bavosa. La seva població a 2010 és de 16 

habitants fixos i 85 estacionals. 
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2.3   Bor 

El nucli de Bor compta amb 92 habitants fixes, essent el nucli amb més població d’aquest tipus dels 

quatre estudiats. A més, s’hi afegeixen 338 habitants estacionals, sobretot concentrats en les noves 

promocions de cases que s’han construït els últims anys. Aquest nucli no disposa de sistemes de 

tractament. 

2.4   Pedra 

Pedra és el nucli situat més al sud i també el més petit. Compta amb només 11 habitants fixos i 37 

estacionals. Es tracta d’un nucli principalment format per cases antigues reformades, unifamiliars, i 

que no preveu un gran creixement futur. Tampoc disposa de cap sistema de tractament d’aigües 

residuals, i aboca els seus residus directament al torrent de la Bavosa. 

3.  ACTUACIONS POSSIBLES 

3.1   Alternatives possible 

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

sanejament de les aigües residuals a la zona. 

 Sistema de col·lectors que porti l’aigua a l’EDAR ja construïda i en funcionament situada al 

nucli de Bellver de Cerdanya. 

 Sistema de depuració conjunt per a tots els nuclis. 

 Dos sistema de sanejament: un compartit entre Bor i Pedra i un altre compartit entre 

Beders i Balltarga. 

 Tres EDAR: una per Bor i Pedra, una per Beders i una per Balltarga 

 Solució cero, és a dir, no fer cap tipus de tractament per a les aigües residuals de la zona. 

3.1.1 Alternativa 1: Sistema de col·lectors fins a l’EDAR del nucli de Bellver 

L’alternativa número 1 consisteix a projectar tot un seguit de col·lectors que transportin les 

aigües residuals a tractar fins a l’actual EDAR de Bellver de Cerdanya, situada a l’oest del nucli 

de Bellver de Cerdanya. Es tracta d’una depuradora amb un cabal de disseny de 1445 m3/dia 

construïda l‘any 1996 per a uns 5000 habitants equivalents.  
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Figura 1. Situació i detall de l’EDAR del nucli de Bellver de Cerdanya 

Aquesta solució és centralitzada, ja que intenta tractar totes les aigües residuals possibles en 

una única estació depuradora existent. Tot i això, actualment es  comença a tendir en l’àmbit 

de la gestió d’aigües residuals i de residus a “tractar allà on sigui més a prop que es generi” per  

evitar les grans infrastructures. 

Pel que fa a la topografia, com s’observa a la Taula 1, l’EDAR es troba entre 50 i 5 metres per 

sota dels punts d’abocament actuals.  

Punt Cota (m) 

Abocament Balltarga 1050 

Abocament Bor 1075 

Abocament Beders 1078 

Abocament Pedra 1095 

EDAR Bellver 1005 

Taula 1. Estudi topogràfic 

Aquesta solució comporta una reducció de l’aigua que arriba als torrents, i la dificultat de reutilitzar 

l’aigua un cop tractada als camps dels mateixos nuclis. Una solució seria el transport de l’aigua 

depurada des de l’EDAR fins al seu lloc d’origen, però aquesta no sembla una solució viable 

econòmicament  degut als costos d’explotació del bombeig que seria necessari. 

Bellver de  Cerdanya 

Balltarga 

Bor 

Beders 

Pedra 

EDAR  

Bellver de Cerdanya 
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3.1.2 Alternativa 2: Sistema de depuració conjunt per a tots els nuclis 

L’alternativa 2 planteja la construcció d’una nova depuradora que tracti les aigües provinent dels 

quatre nuclis estudiats. Es tractaria també d’una solució centralitzadora, però no pas de 

l’envergadura de la solució anterior.  

Aquesta alternativa pretén aprofitar la proximitat dels nuclis per construir una única EDAR que 

permeti aprofitar economies d’escala i reduir els costos d’explotació. 

3.1.3 Alternativa 3: Dos sistema de sanejament independents 

L’alternativa 3 consisteix a construir dues EDAR per tal d’evitar el tram de col·lector que uneix Bor 

amb Beders. D’aquesta forma no cal creuar el torrent de Bavosa, i es redueix la longitud total de 

col·lectors. Per contra, la construcció de dues depuradores farà incrementar els costos de 

construcció i d’explotació. 

3.1.4 Alternativa 4: Tres EDAR pels quatre nuclis 

Aquesta alternativa és la més descentralitzadora que es planteja. Consisteix a dotar a cada nucli de 

la seva pròpia depuradora, a excepció del Pedra per ésser un nucli molt i molt petit. 

3.1.5 Alternativa 0: No actuar 

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

estan actualment. 

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

manteniment de la futura depuradora. Però el cost mediambiental és elevat, doncs  s’està avocant 

a la conca del riu Segre aigüa residual sense tractar. 

Segons la Directiva 91/271/CEE, de forma progressiva, totes les poblacions inferiors a 2000 

habitants hauran de tenir un sistema de tractament adequat de les seves aigües residuals en els 

propers anys. Això implica que els nuclis estudiats (de l’ordre de 1670 habitants en conjunt) hauria 

d’acabar tractant les seves aigües residuals a curt o a llarg termini.  

3.2   Avaluació dels costos de construcció 

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

s’han calculat uns pressupostos comparatius aproximats en base a la longitud de col·lectors i les 

EDAR a construir. Els preus no estan actualitzats a data 2011 perquè només són utilitzats de forma 

comparativa. 
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Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70 €/m 7070 494900 

Pous de registre 450 €/unitat 141 63450 

Ampliació EDAR 48 €/hab 1379 66192 

TOTAL ≈ 624542 

Taula 2. Pressupost aproximat de construcció Alternativa 1  

 

Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70 €/m 3184 222880 

Pous de registre 450 €/unitat 64 28800 

EDAR 
(població > 1000 hab-eq) 

120 €/hab 1379 165480 

TOTAL ≈ 417160 

Taula 3. Pressupost aproximat de construcció Alternativa 2  

 

Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70 €/m 2820 197400 

Pous de registre 450 €/unitat 56 25200 

EDAR 
(població < 1000 hab-eq) 

160 €/hab 1379 220640 

TOTAL ≈ 443240 

Taula 4. Pressupost aproximat de construcció Alternativa 3  

 

Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70 €/m 2820 197400 

Pous de registre 450 €/unitat 56 25200 

EDAR 
(població < 1000 hab-eq) 

160 €/hab 1379 220640 

TOTAL ≈ 443240 

Taula 5. Pressupost aproximat de construcció Alternativa 4  

 

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

s’haguessin considerat el pressupost de l’alternativa 4 seria més car que el de l’alternativa 3. 

Els resultats anterior es resumeixen a la següent taula: 
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Alternativa Descripció 
Cost estimat de 
construcció (€) 

Alternativa 1 Connexió a Bellver 624542,00€ 

Alternativa 2 Una EDAR 417160,00€ 

Alternativa 3 Dues EDAR 443240,00€ 

Alternativa 4 Tres EDAR 443240,00€ 

Alternativa 0 Solució zero 0,00€ 

Taula 6. Resum de costos aproximats de les diferents configuracions 

3.3   Anàlisi final 

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

motius: 

 L’alternativa 1 és la més cara i comporta un col·lector molt llarg que té un gran impacte 

social i mediambiental 

 Les alternatives 3 i 4 encareixen l’explotació i el manteniment. A més, l’ACA ha optat per 

evitar les micro EDAR perquè a la llarga acaben patint una manca de manteniment que les 

acaba deixant inservibles. És el cas de l’EDAR actual de Balltarga. 

 L’alternativa 2 no només és la més barata, sinó que a més és la que presenta un menor 

impacte ambiental i social, i la més senzilla i econòmica de mantenir per darrera de 

l’alternativa 1. 

 L’alternativa 0 es descarta perquè la legislació vigent i la necessitat de millorar la qualitat de 

les aigües del riu Segre requereixen el tractament de les aigües residuals d’aquests nuclis. 

4.  TIPUS DE TRACTAMENT 

A continuació s’estudia quin és el millor sistema de tractament per les aigües residuals d’Albesa, en 

el cas de la segona o la tercera alternativa. 

4.1   Alternatives de tractament 

A la bibliografia consultada s’ha trobat gran varietat de sistemes de tractament per a les aigües 

residuals de comunitats de menys de 20.000 habitants. De totes aquestes, l’enginyer Ramón 

Collado Lara en el seu llibre anomenat “Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas 

Comunidades” defineix 19 alternatives: 
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1.   Fosa sèptica 
2.   Tanc Imhoff 
3.   Rases filtrants 
4.   Llits filtrants 
5.   Filtres de sorra 
6.   Pous filtrants 
7.   Filtres verdes 
8.   Llits de joncs 
9.   Llacunes aeròbies  
10.   Infiltració ràpida 

11.   Escorrentia superficial 
12.   Llits bacterians 
13.   Biodiscs 
14.   Fangs activats 
15.   Fisicoquímic 
16.   Llacunes airejades  
17.   Llacunes facultatives 
18.   Llacunes anaeròbies 
19.   Aiguamolls construïts 

L’autor fa un estudi comparatiu entre les diferents solucions de depuració per a petits nuclis i marca 

uns criteris de selecció d’alternatives, que serveixen de justificació més adequada en cada cas 

concret. 

4.2   Criteris de Selecció d’Alternatives de Tractament 

Per a establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives possibles, resulta necessari la 

comparació de diferents aspectes. El procés es dividirà en dues etapes: una primera etapa basada 

en la població i la superfícies necessàries. En aquesta procés es descartaran alguns tipus de 

tractament, i els restants es sotmetran a un segon anàlisis basat en les següents consideracions: 

1.   Superfície necessària 

2.   Simplicitat en la construcció 

a) Moviment de terres 

b) Obra civil 

c) Equips 

3.   Manteniment i explotació 

a) Simplicitat de funcionament 

b) Necessitat de personal 

c) Duració del control 

d) Freqüència del control 

4.   Costos de construcció 

5.   Costos d’explotació i manteniment 

6.   Rendiments d’eliminació 

a) DQO 

b) DBO 

c) SS 

d) NT 

e) PT 

f) Coliformes 

7.   Estabilitat 

a) Efecte de la temperatura 

b) Variació del cabal i càrrega 

c) Terbolesa efluent 

8.   Impacte ambiental 

a) Molèstia olors 
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b) Molèstia per sorolls 

c) Molèstia per insectes 

d) Integració amb l’entorn 

e) Riscos per a la salut 

f) Efectes en el sòl 

9.   Producció de fangs 

4.3   Preselecció d’alternatives 

Aquesta etapa de selecció es basa en descartar sistemes de tractament per no ésser viables al cas 

d’estudi (ja sigui per motius de volum de població o de superfície necessària). En primer lloc cal 

descartar cal verificar quins sistemes de tractament són aplicables al present projecte, que es 

proposa tractar 1811 habitants equivalents. 

Tractament 
Població equivalent 

100 200 500 1000 2000 5000 10.000 >10.000 

Fossa sèptica +++ ++ +      

Tanc Imhoff +++ +++ ++ +     

Rasa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   

Llit filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ +    

Llit de torba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  

Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   

Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Aiguamoll construït + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Infiltració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Esc. superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Llacuna airejada   + ++ +++ +++ +++ +++ 

Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna anaeròbia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Llacuna anaeròbia modificada    ++ ++ +++ +++ ++ 

Llit bacterià/filtre percolador + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Biodiscs   + + ++ +++ +++ +++ 

Aireació perllongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal oxidació     ++ +++ +++ +++ 

Físico-químic  + + ++ +++ +++ +++ ++ 

(+): poc aplicable     (++): aplicable      (+++): molt aplicable 

Taula 7. Camp poblacional d’aplicació de les diferents alternatives de depuració 

Per motius de població es poden preseleccionar els següents tipus de tractament: 
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 Llit de torba 

 Filtre verd 

 Aiguamoll construït 

 Infiltració ràpida 

 Esc. superficial 

 Llacuna airejada 

 Llacuna aeròbia 

 Llacuna facultativa 

 Llacuna anaeròbia 

 Llit bacterià/filtre percolador 

 Aireació perllongada 

 Físico-químic 

Per altra banda cal estudiar la superfícies necessària, i intentar minimitzar-la. Això és així perquè 

tant per motius econòmics (cal expropiar els terrenys) com per motius socials i mediambientals 

(grans ocupacions de terreny tenen un gran impacte) és aconsellable que la superfície d’actuació 

sigui mínima. 

Alternatives 
Superfície necessària 

(m2/habitant eq.) 
Superfície necessària 

(m2) 
Superfície necessària 

(Ha) 

Llit de torba 0,6 - 1 1050 - 1750 0,11 - 0,18 

Filtre verd 12 - 110 21000 - 192500 2,10 - 19,25 

Aiguamoll construït 2 - 8 3500 - 14000 0,35 - 1,40 

Filtració ràpida 2 - 22 3500 - 38500 0,35 - 3,85 

Esc. superficial 5 - 15 8750 - 26250 0,88 - 2,63 

Llacuna airejada 1 - 3 1750 - 5250 0,18 - 0,53 

Llacuna aeròbia 4 - 8 7000 - 14000 0,70 - 1,40 

Llacuna facultativa 2 - 20 3500 - 35000 0,35 - 3,50 

Llacuna anaeròbia 1 - 3 1750 - 5250 0,18 - 0,53 

Llit bacterià/filtre 
percolador 

0,5 - 0,7 875 - 1225 0,09 - 0,12 

Aireació perllongada 0,2 - 1 350 - 1750 0,04 - 0,18 

Físico-químic 0,1 - 0,2 175 - 350 0,02 - 0,04 

Taula 8. Superfícies necessàries segons el sistema de tractament 

A la taula anterior es poden observar les superfícies que serien necessàries per cadascun els 

tractaments. El tractament per filtre verd té un gran requeriment d’espai molt per damunt de la 

resta de sistemes, i per aquest motiu es descarta.  

A més, degut a les característiques concretes de la zona d’estudi es descarten els tractament 

superficials d’infiltració ràpida i escorrentia superficial. El primer, la infiltració ràpida, es descarta 

perquè requereix un terreny molt permeable i té una gran ocupació de terreny.  L’escorrentia 

superficial, en canvi, es descarta per l’alt risc sanitari que suposa utilitzar l’aspersió en zones de 

cultiu de cereals i de pastura d’animals, així com elevada necessitat de superfície). 

Així doncs finalment els sistemes preseleccionats són: 

 Llit de torba 

 Aiguamoll construït 

 Llit bacterià/filtre percolador  

 Llacuna aeròbia 

 Llacuna facultativa 

 Llacuna anaeròbia 

 Aireació perllongada 

 Físico-químic 

 Llacuna airejada 
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4.4   Matriu de selecció 

4.4.1 Introducció 

Aquesta segona etapa permetrà conèixer de forma raonada i justificada les solucions més vàlides. 

Es  tracta d’escollir, d’una forma justificada, de les alternatives seleccionades en la primera etapa 

les més adequades pel sanejament dels nuclis.  

Els aspectes a considerar, per a cada alternativa, es valoren amb xifres ja siguin unitats de mesura 

(m2/hab, euros/hab, euros/hab·any, litres fang/m3, etc.) o apreciacions adimensionals (S: simple, 

MS: molt simple, C: complexa, P: poc, R: regular, etc.). Aquestes valoracions es traduiran en xifres 

numèriques entre 0 i 10, que tenen en compte les situacions extremes més desfavorables i 

favorables respectivament, per a cada un dels aspectes.  

Com a conclusió final, es calcula una matriu final de selecció (Taula 21, pàgina 21) on es resumeixen 

tots els aspectes considerats i les valoracions. A més, es donen diferents pesos parcials (a1, a2, ..., a9) 

a cada un dels efectes analitzats, segons les circumstàncies específiques del lloc d’estudi, el que 

condueix a un ordre raonat de les alternatives seleccionades. En ella s’obtindrà, per a les 

alternatives que resten de les 19 inicials, una valoració que té en compte tots els efectes 

contemplats. 
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On  és la ponderació i a és la puntuació que té cada alternativa. 

4.4.2 Matrius de selección 

A continuació s’adjunten les matrius de selecció que avaluen cada sistema de tractament 

preseleccionat i li atorguen una nota segona cadascun dels aspectes a tenir en compte. Per fer-ho 

s’ha tingut en compte que la EDAR a projectar s’haurà de dimensionar per a 1811 habitants 

equivalents. 

Superfície necessària 

Els sistemes que requereixen una major superfície per habitant són les llacunes, mentre que el 

tractament fisico-químic és el que requereix menor espai. Cal destacar que els sistemes de filtre 

percolador, d’aireació perllongada i de llit de torba requereixen també poca superfície. 

Alternatives Superficie               Nota 
    

UNITATS / PES DE LA NOTA m2/hab 10  

Llit de torba 0,6-1 10 10 

Aiguamoll construït 2-8 8 8 

Llacuna airejada 1-3 9 9 
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Llacuna aeròbia 4-8 8 8 

Llacuna facultativa 2-20 7 7 

Llacuna anaeròbia 1-3 9 9 

Filtre percolador 0,5-0,7 10 10 

Aireació perllongada 0,2-1 10 10 

Físico-químic 0,1-0,2 10 10 

Taula 9. Valoració segons necessitat de superfície 

Simplicitat de construcció 

Els sistemes de llacunatge són els que poden presentar una major complexitat en la fase 

constructiva del moviment de terres, doncs requereixen de grans excavacions. D’altra banda, els 

sistemes convencionals (llacunes airejades, filtre percolador, biodiscos, etc.) plantegen situacions 

més complexes en la instal·lació dels equips mecànics.  

La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 10. 

Alternatives 
Moviment de 

terra 
Obra civil Equipaments Nota 

        

UNITATS / PES DE LA 
NOTA 

 10  10  10  

Llit de torba MS 10 S 8 MS 10 9 

Aiguamoll construït MS 10 MS 10 MS 10 10 

Llacuna airejada C 5 MS 8 MS 8 7 

Llacuna aeròbia C 5 MS 10 MS 10 8 

Llacuna facultativa C 5 MS 10 MS 10 8 

Llacuna anaeròbia C 5 MS 10 MS 10 8 

Filtre percolador MS 10 S 5 S 5 7 

Aireació perllongada S 8 MC 3 MC 3 5 

Físico-químic S 8 MC 3 MC 3 5 

MS=Molt Senzil  S=Senzill   C=Complex    MC=Molt Complex 

Taula 10. Valoració segons simplicitat de construcció 

 

Explotació i manteniment 

El llacunatge i els aiguamolls construïts són els sistemes que ofereixen major simplicitat de 

funcionament. Els sistemes d’aireació perllongada i fisico-quimic, són els més complexos de 

funcionament. Això mateix succeeix també en el manteniment i control dels diversos sistemes de 

tractament ja que els sistemes de llacunatge i d’aiguamolls requereixen de menys control que la 

resta de processos. També cal dir que els sistemes convencionals són els més flexibles a l’hora de 

corregir anomalies i problemes. 

 

La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 11. 
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Alternatives 
Simplicitat del 
funcionament 

Necessitat de 
personal 

Duració del 
control 

Freqüència 
del control 

Nota 

                    

UNITATS / PES DE LA NOTA   10   10   10   10   

Llit de torba S 8 R 7 P 10 RF 8 8 

Aiguamoll construït MS 10 P 10 P 10 PF 8 10 

Llacuna airejada N 6 R 7 R 7 RF 8 7 

Llacuna aeròbia MS 10 P 10 P 10 PF 10 10 

Llacuna facultativa MS 10 P 10 P 10 PF 10 10 

Llacuna anaeròbia MS 10 P 10 P 10 PF 10 10 

Filtre percolador C 4 M 4 M 4 F 8 5 

Aireació perllongada MC 2 M 4 M 4 MF 3 3 

Físico-químic MC 2 M 4 M 4 MF 3 3 

MS=Molt Senzil  S=Senzill   N=Normal    C=Complex    MC=Molt Complex 
PF=Poc Freqüent   RF=Raonablement Freqüent    F=Freqüent    MF=Molt Freqüent 
P=Poc    R=Regular    M=Molt 

Taula 11. Valoració segons explotació i manteniment 

 

Costos de construcció 

Els sistemes de tractament més costosos de implantació són, amb diferència, els d’aplicació 

subsuperficial, si bé el rang d’aplicació es redueix a nuclis molt petits. Per a la resta de procesos el 

cost de construcció es mou entre els 12 €/hab (infiltració ràpida) y 300 €/hab (llacunes airejades), 

amb un valor mig de 156 €/hab.  

La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 12. 

* La Nota final dels processos el cost de construcció del qual és desconegut entre 100 i 1000 hab està basada 

en els costos de construcció de poblacions d’entre 1001 i 10000 habitants. 

Els sistemes menys costosos pel que fa a la seva construcció són els sistemes de llacunatge, amb 

preus que oscil·len entre els 58 i els 173 €uros per habitant equivalent. Per contra, les solucions més 

cares són aquelles que requereixen un major nombre d’equipaments i una obra més complexa. En 

són exemples l’aireació perllongada, el filtre percolador o el tractament fisico-quimic amb costos de 

construcció que oscil·len entre els 433 i els 505 €uros per habitant equivalent. 
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Alternatives Cost Nota 
        

UNITATS / PES DE LA NOTA €/hab 10   

Llit de torba 288 7 7 

Aiguamoll construït 332 6 6 

Llacuna airejada 447 3 3 

Llacuna facultativa 173 8 8 

Llacuna anaeròbia 58 10 10 

Filtre percolador 433 3 3 

Aireació perllongada 505 1 1 

Físico-químic 433 3 3 

Taula 12. Valoració segons costos de construcció 

 

Costos de manteniment i explotació 

Els processos més costosos pel que fa a explotació i manteniment són aquells amb un sistema de 

tractament més complex (llacuna airejada, aireació perllongada, llit de torba, etc). Per contra els 

sistemes de tractament “naturals”  tenen uns costos menors que van dels els 2 als 6 €uros per 

habitant equivalent. 

La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 13. 

Alternatives Cost Nota 
        

UNITATS / PES DE LA NOTA €/hab/any 10   

Llit de torba 29 2 2 

Aiguamoll construït 6 8 8 

Llacuna airejada 32 1 1 

Llacuna aeròbia 2 10 10 

Llacuna facultativa 3 9 9 

Llacuna anaeròbia 2 10 10 

Filtre percolador 22 3 3 

Aireació perllongada 30 1 1 

Físico-químic 20 3 3 

Taula 13. Valoració segons costos d’explotació i manteniment 

Rendiments 

En general als sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial como subsuperficial, tenen nivells 

molt alts de rendiment en la depuració de aigües residuals.  
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 DQO, DBO. Els tractaments d’aplicació subsuperficial son los que presenten major rendiment, 

amb valors mitjos que oscil·len entre 78 y 94%. A la resta de sistemes, els valors mitjos 

d’eliminació de matèria orgànica oscil·len entre 70 y 80%. 

 SS. Els rendiments d’eliminació de matèria en suspensió són alts en tots els sistemes 

proposats  

 Nt, Pt. Els majors rendiments d’eliminació de nutrients s’aconsegueix en els sistemes 

d’aplicació superficial 90% i amb el llacunatge d’aireació perllongada. Els nivells més baixos 

s’obtenen amb el sistema de llacunatge.  

 Coliformes fecals. El llacunatge i els sistemes d’aplicació al terreny arriben a rendiments 

d’eliminació que superen les 2 unitats logarítmiques essent per tant els més eficients. 

La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 18 a la pàgina 18, i es presenta un resum a 

continuació: 

Alternatives Nota 

Llit de torba 7 

Aiguamoll construït 7 

Llacuna airejada 7 

Llacuna aeròbia 5 

Llacuna facultativa 7 

Llacuna anaeròbia 5 

Filtre percolador 7 

Aireació perllongada 8 

Físico-químic 7 

Taula 14. Valoració segons l'impacte ambiental. Resum 

Estabilitat 

En general, els processos de depuració d’aigües residuals més estables són els d’aplicació en el 

terreny, processos de biopel·lícula i tractaments convencionals. Els més inestables són els sistemes 

de llacunatge. Aquesta estabilitat ve donada per les diverses circumstàncies que coincideixen en els 

aiguamolls: 

- La temperatura incideix molt notablement en la velocitat de les reaccions biològiques que 

degraden la matèria orgànica i els nutrients. Els llacunatges són els sistemes que es veuen més 

afectats per les baixes temperatures. 

- La variabilitat de la qualitat de l’efluent és petita als processos d’aplicació d’aigües residuals al 

terreny. Els processos convencionals i de biopel·lícula ocupen una posició intermèdia i els efluents 

de llacunatges sofreixen la major variabilitat. 

- Els sistemes més estables davant les variacions de càrrega hidràulica o contaminants són de nou 

els sistemes d’aplicació al terreny. També resulten esser molt estables els llacunatges i en aquest 
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cas els processos convencionals i de biopel·lícula són els menys fiables davant les variacions. La 

valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 15. 

Alternatives 
Efectes de 

temperatura 
Turbidesa 

efluent 
Variació de 

cabal-càrrega 
Nota 

          

UNITATS / PES DE LA NOTA 10 10 10   

Llit de torba 8 5 5 6 

Aiguamoll construït 5 3 10 6 

Llacuna airejada 3 2 10 5 

Llacuna aeròbia 3 1 10 5 

Llacuna facultativa 3 3 10 5 

Llacuna anaeròbia 3 3 10 5 

Filtre percolador 5 5 5 5 

Aireació perllongada 5 3 10 6 

Físico-químic 7 2 10 6 

Taula 15. Valoració segons l'estabilitat 

Impacte ambiental 

Els sistemes que presenten major integració ambiental són el sistema de filtre percolador  i el fisico-

quimic. Els llacunatges generen un major impacte, especialment les llacunes anaeròbiques, que 

provoquen males olors i sorolls. La major integració al medi l’aconsegueixen els aiguamolls 

construïts. 

Globalment, els sistemes que provoquen un menor impacte ambiental són el filtre percolador i el 

tractament fisico-químic, seguit dels aiguamolls construïts i d’altres sistemes. 

La valoració d’aquest aspecte es troba a la Taula 19 a la pàgina 18, i es presenta un resum a 

continuació: 

Alternatives Nota 

Llit de torba 7 

Aiguamoll construït 7 

Llacuna airejada 6 

Llacuna aeròbia 7 

Llacuna facultativa 7 

Llacuna anaeròbia 6 

Filtre percolador 8 

Aireació perllongada 7 

Físico-químic 8 

Taula 16. Valoració segons el rendiment. Resum 



ANNEX 7. ESTUDI D’ALTERNATIVES Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 17              
 

Producció de fangs 

El tractament dels fangs produïts en els processos de depuració és un dels temes que més pot 

afectar els costos d’explotació ocasiones  i per tant s’han de considerar prioritaris aquells sistemes 

que produeixin menys.  

Els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficialment, tenen una producció de 

fangs pràcticament nul·la, si bé necessiten de pretractaments o tractaments primaris que sí que en 

generen. El llacunatge airejat és una de les alternatives preseleccionades que produeix major 

quantitat de fangs. El llacunatge convencional genera una quantitat similar de fangs que els 

tractaments previs dels sistemes d’aplicació al terreny, però en aquest cas, degut a les grans 

dimensions de les llacunes, els fangs són emmagatzemats molt de temps i arriben a la seva 

mineralització. L’extracció d’aquests fangs es fa amb molta menor freqüència en qualsevol dels 

altres tractaments. Als processos de biopel·lícula (com el filtre percolador) la producció de fangs és 

inferior a l’obtinguda en tractaments convencionals i una mica superior a la que hi ha als 

tractaments previs i llacunatges.  

La valoració de la producció de fangs està a la Taula 17. 

 

 

Alternatives Producció de Fang Nota 
        

UNITATS / PES DE LA NOTA 1/m3AR 10   

Llit de torba 0,5-1 10 10 

Aiguamoll construït 0 10 10 

Llacuna airejada 1-2,5 9 9 

Llacuna aeròbia 1-2 9 9 

Llacuna facultativa 1,2-1,6 9 9 

Llacuna anaeròbia 0,4-0,7 10 10 

Filtre percolador 1-3 9 9 

Aireació perllongada 3-7 7 7 

Físico-químic 6-25 1 1 

Taula 17. Valoració segons producció de fangs 
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Alternatives DQO DBO SS Nt Pt Coliformes fecals Nota 
              

UNITATS / PES DE LA NOTA % 10 % 10 % 10 % 5 % 5 % 5   

Llit de torba 60-75 7 60-85 7 85-90 9 20-70 5 20-25 2 99,5 10 7 

Aiguamoll construït 55-80 7 60-92 8 56-95 7 26-65 5 20-40 3 99 9 7 

Llacuna airejada 70-90 8 60-96 8 70-90 8 18476 3 25-35 3 99 10 7 

Llacuna aeròbia 50 2 65-85 6 90 7 60 3 10 1 99-99,9 10 5 

Llacuna facultativa 50-85 7 60-95 8 49-90 7 60 6 10-35 2 99-99,9 10 7 

Llacuna anaeròbia 20 2 50-85 6 60-80 7 30 3 10 1 99-99,9 10 5 

Filtre percolador 68-81 7 60-95 8 52-90 7 15-70 4 5-30 2 80-90 9 7 

Aireació perllongada 68-90 8 85-99 9 83-99 9 50-90 7 15-70 4 90 9 8 

Físico-químic 60-75 7 50-75 6 65-90 8 10-20 2 85-95 9 99 10 7 

Taula 18. Valoració segons el rendiment 

    

Alternatives 
Molèstia per 

olor 
Molèstia per 

soroll 
Molèstia per 

insectes 
Integració a 

l'entorn 
Riscos per la 

salud 
Efectes en el 

sòl 
Nota 

 
          
     LLEGENDA: 

 
B=Bona 
N=Normal 
D=Dolenta 

 
PI=Problema Inexistent   
PA=Problema Atipic   
PN=Problema Normal   
PF=Problema Freqüent 
 
A=Alt     
M=Mitjà   
 B=Baix 

 

                            

UNITATS / PES DE LA NOTA   10   10   10   10   10   10   

Llit de torba PN 5 PI 10 PN 5 N 7 M 7 PI 10 7 

Aiguamoll construït PA 8 PI 10 PN 5 B 10 A 4 PF 5 7 

Llacuna airejada PA 8 PF 2 PN 5 N 7 M 7 PN 5 6 

Llacuna aeròbia PN 5 PI 10 PN 5 N 7 M 7 PN 5 7 

Llacuna facultativa PN 5 PI 10 PN 5 N 7 M 7 PN 5 7 

Llacuna anaeròbia PF 2 PI 10 PN 5 N 7 A 4 PN 5 6 

Filtre percolador PA 8 PA 8 PA 8 M 4 B 10 PI 10 8 

Aireació perllongada PA 8 PF 2 PI 10 M 4 B 10 PI 10 7 

Físico-químic PN 5 PI 10 PI 10 M 4 B 10 PI 10 8 

Taula 19. Valoració segons l'impacte ambiental 
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4.4.3 Matriu final de selección 

A l’apartat anterior s’ha realitzat un estudi de nou aspectes diferents per a cada sistema de 

tractament preseleccionat, i s’han assignat unes puntuacions que es recullen resumides a Taula 20 
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Superficie necessària 10 8 9 8 7 9 10 10 10 

Simplicitat de construcció 9 10 7 8 8 8 7 5 5 

Explotació i manteniment 8 10 7 10 10 10 5 3 3 

Cost de construcció 7 6 3 0 8 10 3 1 3 

Cost d'explotació i 
manteniment 

2 8 1 10 9 10 3 1 3 

Rendiment 7 7 7 5 7 5 7 8 7 

Estabilitat 6 6 5 5 5 5 5 6 6 

Impacte ambiental 7 7 6 7 7 6 8 7 8 

Producció de Fangs 10 10 9 9 9 10 9 7 1 

Taula 20. Resum de puntuacions 

Finalment només queda assignar un pes relatiu a cadascun dels nou aspectes estudiats (que en 

determini la importància relativa), que dependrà del projecte concret que estem estudiant: una 

EDAR situada al pirineu que tractarà les aigües de quatre nuclis diferents i vessarà a un torrent 

afluent del riu Segre. 

S’ha establert una puntuació total de 100, repartida de la següent manera: 

1.   Superfície necessària 

La superfície en sí no és un problema per la seva disponibilitat sinó pel fet que els 

terrenys s’hauran d’expropiar (l’Ajuntament no té terrenys de la seva propietat en 

aquesta zona). Per això, la superfície necessària per a construir un sistema de 

tractament s’ha valorat com a un factor important: 19 punts sobre 100. 

2.   Simplicitat de construcció 

Sempre és recomanable que qualsevol obra sigui el més simple possible. Ara bé, el fet 

que sigui complicada no és del tot rellevant en el nostre país, on es disposa de mà 

d’obra suficientment qualificada. Per aquesta raó, s’ha considerat la “simplicitat de la 

construcció” com un dels elements menys importants dins el nostre projecte, ja que es 

disposa de la tecnologia necessària per a realitzar l’obra. Així doncs, el pes que s’ha 

donat a aquest element és de 3 punts sobre 100. 

 



ANNEX 7. ESTUDI D’ALTERNATIVES Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

20              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
 

3.   Explotació i manteniment 

Aquest és un dels elements que s’ha considerat important per aquest projecte ja que la 

futura estació depuradora cal que tingui flexibilitat i simplicitat de funcionament. Alhora 

interessa que el control del sistema de tractament sigui el més reduït possible. 

El fet de donar-li tanta importància a aquest element ve donat perquè moltes de les 

plantes de tractament per a petites poblacions que s’han construït a Catalunya en els 

darrers anys han tingut un elevat índex de fracàs, fonamentalment per la seva 

deixadesa i la falta de manteniment.. Així doncs, donada la importància de l’explotació i 

el manteniment de la planta s’ha donat un pes de 15 punts sobre 100. 

4.   Costos de construcció 

Els costos de construcció són importants ja que els recursos disponibles actualment són 

escassos. Un dels objectius que ha d’assolir una depuradora és garantir la qualitat de 

l’aigua efluent durant tota la seva vida útil i de la forma més econòmica possible. El pes 

que donat a aquest element és de 7 punts sobre 100. 

5.   Costos d’explotació i manteniment 

Aquest element s’ha considerat, juntament amb la superfície, el més important de tots. 

Sovint els costos de manteniment i explotació fan que els ajuntaments tinguin 

dificultats per fer un bon manteniment. 

Per aquesta raó  és molt important fer un sistema de tractament en que els seus costos 

d’explotació i manteniment siguin baixos i fàcilment assumibles per a les poblacions 

servides. Així doncs, el pes donat a aquest element és de 16 punts sobre 100. 

6.   Rendiment 

Es considera el rendiment com un element molt important per obtenir una elevada 

reducció de matèria orgànica i inorgànica de l’aigua, així com en la eliminació de 

nutrients i microorganismes patogènics. De fet, l’estació depuradora es troba pocs 

centenars de metres aigües amunt del riu Segre, les riveres del qual estan inclosos en 

diversos plans de protecció com el Pla d’Espais d’Interès Natural o la Xarxa Natura 2000. 

Per aquests motius, resulta important que l’efluent que s’aboqui al torrent de Barrosa i 

que arribi al riu Segre tingui una bona qualitat. S’ha assignat a aquest element una 

valoració de 10 punts sobre 100. 

7.   Estabilitat 

L’estabilitat és un element important en els casos que el medi receptor requereixi d’una 

qualitat de l’efluent molt estable. En aquest cas, el medi receptor, el torrent de Barrosa, 

desemboca en un ecosistema protegit dins el Pla d’Espais d’Interès Natural i la Xarxa 

Natura2000. Així doncs, el pes que cal donar a aquest element ha de ser elevat. S’ha 

considerat un pes de 13 punts sobre 100. 
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8.   Impacte ambiental 

L’impacte ambiental és un punt important a considerar, ja que tot i que l’estació no es 

troba dins d’una zona protegida (tot i estar a prop) es tracta d’una zona dedicada a 

l’agricultura, la ramaderia i el turisme, i per tant cal tenir molt en compte alguns 

aspectes com la integració paisatgística o els sorolls. A més, qualsevol de les possibles 

ubicacions de la depuradora està molt a prop del torrent de Barrosa i cal evitar 

qualsevol efecte desfavorable sobre el seu ecosistema. El pes donat a aquest punt és de 

10 punts sobre 100. 

9.   Producció de fangs 

La importància de la producció de fangs en una planta depuradora recau en els costos 

que implica la gestió d’aquests (augment dels costos d’explotació). Així doncs, la 

producció de fangs és un element de relativa importància en el nostre projecte i el pes 

donat a aquest element és de 7 punts sobre 100. 

I la matriu de selecció final que resulta de totes aquestes consideracions és la següent: 
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ES

 

Superficie necessària 10 8 9 8 7 9 10 10 10 7 

Simplicitat de construcció 9 10 7 8 8 8 7 5 5 7 

Explotació i manteniment 8 10 7 10 10 10 5 3 3 10 

Cost de construcció 7 6 3 0 8 10 3 1 3 12 

Cost d'explotació i 
manteniment 

2 8 1 10 9 10 3 1 3 
12 

Rendiment 7 7 7 5 7 5 7 8 7 10 

Estabilitat 6 6 5 5 5 5 5 6 6 10 

Impacte ambiental 7 7 6 7 7 6 8 7 8 25 

Producció de Fangs 10 10 9 9 9 10 9 7 1 7 

TOTAL 709 762 556 655 759 771 617 532 552 100 

NOTA 7,1 7,6 5,6 6,6 7,6 7,7 6,2 5,3 5,5   

Taula 21. Matriu final de selecció 

4.5   Descripció i anàlisi de les alternatives de sistema de tractament seleccionades 

Finalitzat el procés de selecció de les millors alternatives, la matriu final de selecció (Taula 21) indica 

que les millors alternatives per al tractament dels nuclis estudiats són aiguamolls construïts o el 

llacunatge convencional (ja sigui amb llacunes facultatives o anaeròbies). Abans de decidir el 

sistema de tractament a utilitzar, fem un últim anàlisi dels sistemes. 
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4.5.1 Llacunatge convencional 

El llacunatge consisteix en una sèrie de reactors (llacunes generalment excavadess al terreny) 

capaços de funcionar com depòsits de magatzem d’aigua residual durant períodes de temps 

determinats. La depuració de l’aigua residual té lloc per sedimentació de la matèria en suspensió i 

degradació microbiana de la matèria orgànica. 

S’estudien dos tipus de llacunes per aquest projecte: 

 Llacunes facultatives: La seva profunditat oscil·la entre 1,5 i 2,0 m de manera que hi ha 

una part aeròbica en la part superficial i una part anaeròbica en el fons de la llacuna on 

predomina la fermentació àcida i metànica 

 Llacunes anaeròbiques. Tenen una profunditat d’entre 2 i 5 m. En aquest tipus de 

llacunes es mantenen condicions anaeròbiques en la major part del volum d’aigua.  

Exigències i requisits principals 

a) Condicions climàtiques: la temperatura és un factor molt important en un projecte de 

llacunes naturals  ja que influeix en l’activitat fotosintètica de les microalgues i ens altres 

reaccions biològiques. L’interval de temperatures en que el funcionament del sistema és 

òptim està comprès entre 10 i 37 ºC. No es recomana construir sistemes de llacunatge quan 

la temperatura de l’aigua del mes més fred és menor o igual a 5ºC ja que en aquestes 

condicions es difícil que es donin les reaccions bioquímiques òptimes del procés. 

b) Profunditat del nivell freàtic: ha de estar sempre por sota del fons de les llacunes 

c) Permeabilitat del terreny: els sòls més adequats son els de baixa permeabilitat com els 

argilosos. En cas contrari, el fons de les llacunes ha de ser impermeabilitzats per evitar la 

contaminació de les aigües subterrànies.  

Avantatges 

a) És la tecnologia natural que requereix operacions de manteniment i explotació més 

esporàdiques. 

b) No precisa d’alimentació energètica  

c) Arriba a rendiments alts d’eliminació de la matèria orgànica i matèria en suspensió. 

L’efluent pot reutilitzar-se en el rec de cultius.  

d) Absorbeix fàcilment les puntes de càrrega contaminant degut a l’efecte regulador del volum 

d’aigua contingut en les llacunes. 
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Inconvenients 

a) Les llacunes anaeròbies, i en menor grau les facultatives, tenen mala fama degut al mal 

aspecte que presenten i a les males olors que poden generar. 

b) Tenen un valor paisatgístic pobre 

4.5.2 Aiguamolls construïts 

Els aiguamolls construïts són sistemes de depuració d’aigües residuals constituïts per llacunes de 

poca profunditat (omplertes o no de medi granular) on creix vegetació pròpia de zones humides. 

Els aiguamolls construïts es classifiquen segons el flux hidràulic en: 

 Aiguamolls de flux superficial: es tracta de sistemes formats per basses o canals en 

paral·lel amb el fons impermeable, vegetació emergent i normalment poc profunds 

(0,3 – 0,6 m). El tractament el fa la vegetació i la biopel·lícula adherida a aquesta 

mentre l’aigua travessa l’aiguamoll. 

 Aiguamolls de flux subsuperficial: són sistemes formats per basses o canals amb el fons 

impermeable; estan reblides amb un medi granular i solen tenir una profunditat major 

(0,5 – 1 m de profunditat). El medi granular proporciona un medi propici per al 

creixement de la vegetació i el desenvolupament de biopel·lícula. El nivell de l’aigua es 

manté per sota de la superfície del medi granular. 

Els aiguamolls de flux superficial tenen problemes de males olors i de proliferació de vectors quan 

reben efluents primaris i per això són majoritàriament utilitzats com tractament terciari. 

Exigències i requisits principals 

a) Condicions climàtiques: la temperatura és un factor important en el disseny dels aiguamolls 

igual que succeeix en els llacunatges. No obstant, la vegetació (i el terreny en el cas de flux 

subsuperficial) proporcionen protecció tèrmica front a les baixes temperatures. 

b) Profunditat del nivell freàtic: el nivell freàtic ha d’estar por sota de l’excavació amb 

l’objectiu d’evitar la contaminació dels aqüífers. 

c) Permeabilitat del terreny: ha de ser preferiblement baixa. Normalment els llits han de ser 

impermeabilitzats per evitar la contaminació de las aigües subterrànies.. 
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Avantatges 

a) Baix cost de implantació i explotació. No hi ha costos addicionals d’equipaments elèctrics ni 

de gestió de fangs. No es necessària la contractació de personal especialitzat. 

b) L’efluent és de bona qualitat, alts rendiments en l’eliminació de DBO5 i nutrients. 

c) Té una bona resposta enfront a les variacions instantànies de càrrega i cabal gràcies a 

l’efecte regulador dels llits. 

d) Sovint tenen un impacte ambiental positiu ja que s’utilitzen amb fins de restauració 

d’ecosistemes humits. 

Inconvenients 

a) No és fàcil dissenyar–los degut a l’alt nombre de processos i mecanismes implicats en la 

depuració. 

b) Pocs factor de control durant l’operació, només es pot canviar la profunditat de la làmina 

d’aigua. 

4.6   Conclusió 

Després d’haver seguit tot el procés de preselecció d’alternatives, avaluació d’alternatives 

preseleccionades, i anàlisi de les alternatives seleccionades, cal identificar el sistema de tractament 

a utilitzar per la EDAR dels nuclis de Bor, Pedra, Beders i Balltarga. 

Dels tres sistemes seleccionats (aiguamolls construïts, llacuna facultativa i llacuna anaeròbia) el 

llacunatge no és aconsellable en zones amb temperatures baixes. Als aiguamolls construïts, gràcies 

a la vegetació i el flux subsuperficial la resistència a baixes temperatures és major. 

Així doncs, el sistema de tractament escollit pels nuclis estudiats és aiguamolls construïts. 

5.  SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ 

Aquest apartat té per objectiu definir les possibles alternatives de situació del sistema de depuració 

de les aigües residuals dels nuclis de Bor, Pedra, Beders i Balltarga. 

És recomanable que la situació de l’EDAR permeti que les aigües dels quatre nuclis hi arribin per 

gravetat, així com que minimitzi la longitud de col·lectors.  



ANNEX 7. ESTUDI D’ALTERNATIVES Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 25              
 

5.1   Criteris de selecció de la ubicació de la planta 

Per a trobar la ubicació definitiva de l’estació depuradora s’han tingut en compte els següents 

criteris: 

A) Facilitat de transport de les aigües residuals a depurar a l’estació depuradora. Especial 

atenció a les cotes i la possible necessitat de bombaments per arribar a l’EDAR. 

B) Accessibilitat. 

C) Impacte ambiental, impacte estètic, visual i acústic. Acceptació de la població. 

D) Característiques del terreny d’ubicació. Condicionaments geotècnics (fàcilment 

excavables) i de relleu (terreny adequat topogràficament), a més de condicionaments 

hidrològics. 

E) Planejament urbanístic 

5.2   Alternatives d’ubicació de l’EDAR 

Tenint en compte aquests els criteris de selecció exposats a l’apartat 5.1  s’ha optat per les dues 

àrees següents per a la localització de la planta depuradora. 

 

Figura 2  Possibles ubicacions 

5.3   Anàlisi comparatiu 

Amb la finalitat d’escollir entre les dues opcions la més adequada per a la instal·lació de l’EDAR, 

s’estudia de forma comparativa cadascun dels requeriments definits anteriorment.  
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5.3.1 Connexió amb les aigües residuals a depurar 

Pel que fa a la connexió l’arribada de l’aigua residual a depurar, les dues ubicacions són 

pràcticament equivalent. 

5.3.2 Accessibilitat 

Per a arribar fins a l’EDAR, tant en fase constructiva com en l’explotació, en ambdues zones A i B no 

és necessari realitzar nous accessos per a accedir a elles, ja que els camins existents actuals són 

suficients. En el cas de la zona a sí que seria necessari ampliar el camí existent o construir un accés 

provisional a través dels camps de conreu.   

5.3.3 Impacte ambiental 

Les dues zones es troben en terrenys no urbanitzats emprats per al cultiu. La construcció de la 

planta depuradora en les dues zones comporten uns moviments de terra que suposen un impacte 

ambiental lleu. D’altra banda, el sistema de tractament de les aigües residuals escollit consisteix en 

un sistema natural (aiguamolls construïts) que proporcionen l’oportunitat de crear ecosistemes al 

seu al voltant. 

Quant al col·lector que permet transportar l’aigua residual fins a la depuradora, l’impacte es limita a 

aquest efecte que té la seva construcció. Una vegada construïda l’obra lineal, no hi ha impactes 

addicionals, ja que l’obra queda sota terra.  

Cap assenyalar que al situar la planta de tractament en la zona B, existeix la possibilitat que 

l’emissió d’olors afecti més directament a la població de Balltarga, per estar més pròxima. D’altra 

banda, si el manteniment és correcte, no ha d’afectar a la gent propera a la depuradora. Pel que fa 

a l'impacte acústic, aquest és molt lleu únicament ocasionat pel sistema de bombament.  En cas 

d’existir aquest impacte, seria major en el cas de l’opció B. 

Pel que fa a l’impacte visual, a l’opció B és més elevat perquè està més proper al nucli de Balltarga 

així com a la carretera C-16. 

En ambdós casos, seria necessari fer un esforç per donar una imatge d’higiene i eficàcia de la planta, 

ja que en cas contrari, l'impacte negatiu sobre els ciutadans podria ser important. 

5.3.4 Característiques del terreny d'ubicació 

Ambdues zones A i B són terrens de similars característiques geològiques, ja que es troben a la 

mateixa parcel·la.  El sòl no representa cap problema quant a dificultat de excavabilitat per a la 

construcció de la EDAR. 

Amb referència al nivell freàtic no es coneix en cap cas la cota d’aquest. Pel que fa al col·lector, la 

seva posició no fa pensar en la possibilitat que entri en contacte amb el nivell freàtic.; si això no fos 

així, es deuria tenir en compte les possibles infiltracions més o menys importants en el col·lector. 
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En conclusió, el relleu en termes generals no afecta en gran mesura en l’elecció de les dues 

possibles ubicacions. 

5.3.5 Compatibilitat amb els usos del sòl 

Les dues zones alternatives estan situades en zona de protecció preventiva, fora dels límits de la 

zona de protecció ecologico-paisatgística. 

    

Figura 3  Pla Director Urbanístic de la Cerdanya 

El Pla Director Urbanístic de la Cerdanya cataloga aquest tipus de sòl com:  

“Els sòls de protecció preventiva (clau 20a) tenen la consideració de sòls més adequats per a 

la seva transformació. El planejament urbanístic general haurà d’ubicar, els nous 

creixements o noves actuacions en el sòl de protecció preventiva.  

En el sòl de protecció preventiva i en el sòl de protecció territorial, amb les mesures 

necessàries per a neutralitzar, en el seu cas, els riscos, es podran desenvolupar actuacions 

excepcionals d’especial interès estratègic local o comarcal”. 

Per tant, des d’un punt de vista d’ordenament urbanístic, previs tràmits pertinents, és viable la 

construcció de l’EDAR en aquests terrenys. 
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5.3.6 Resultat de l’anàlisi comparativa 

Fins a ara ja s’han comentat aquells conceptes considerats importants per a escollir la millor 

ubicació de la EDAR. A continuació, segons el criteri de l’autor, s’ha establert una valoració 

adimensional a cadascun dels conceptes descrits per a les dues possibles localitzacions de la planta. 

S’ha considerat més adequat realitzar una anàlisi comparativa adimensional que una anàlisi 

multicriteri, ja que el nombre de criteris diferenciats entre les alternatives és reduït. A més no hi ha 

moltes alternatives d’ubicació de la planta a causa de la topografia del terreny i ocupació del sòl. 

La puntuació adimensional escollida és: Alta, Mitjana i Baixa. La puntuació Alta significa que la 

ubicació proposada és positiva pel que fa al concepte valorat. La puntuació Mitja indica que 

l’alternativa no és del tot òptima pel que fa a aquest criteri a avaluar. Finalment, la puntuació és 

Baixa quan la localització proposada és negativa per a aquest concepte tractat. 

La Taula 22 recull l’anàlisi comparativa realitzat. A la primera columna es descriuen els conceptes i 

en les altres dues columnes es puntua cada criteri segons l’alternativa. 

Concepte Zona A Zona B 

Connexió amb el col·lector Mig Mig 

Accessibilitat Mig Alt 

Impacte ambiental Alt Baix 

Característiques del terreny de ubicació Alt Alt 

Compatibilitat amb els usos del sòl Mig Mig 

Taula 22. Anàlisi comparativa per a l’elecció de la ubicació de la planta 

5.4   Conclusió 

De l’anàlisi comparativa realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament en la zona A és 

la qual proporciona un resultat més positiu, tot i que l’anàlisi és molt ajustat degut a la proximitat 

de les dues alternatives. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es defineix la línea de tractament de l’EDAR. Tanmateix s’indiquen les hipòtesis 

utilitzades per al dimensionament de les diverses operacions unitàries. 

Per realitzar el disseny dels aigüamolls s’utilitzaran les recomanacions que de la “Guía Práctica de 

Diseño, Construcción y Explotación de Sistemas de Humedales de Flujo Subsuperficial” de Joan 

García Serrano i Angélica Corzo Hernández. 

2.  CÀLCULS DEL PROCÉS 

L’esquema general de l’EDAR és el següent: 

- Col·lector d’arribada 

- Pretractament format per una reixa de desbast 

- Tractament primari consistent en un tanc Imhoff  

- Tractament secundari i terciari consistent en un sistema d’aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial 

- Recollida i col·lector de sortida (abocament al torrent...) 

- By-pass general de la planta 

2.1   Arribada de l’aigua bruta 

L’aigua residual arriba per un col·lector format per canonada de polietilè corrugat exteriorment i llis 

al seu interior que porta l’aigua per gravetat fins a l’EDAR des dels quatre nuclis: Bor, Beders, Pedra 

i Balltarga. Tal i com s’especifica en l’Annex Càlculs hidràulics, es tracta d’una conducció de 400mm 

de diàmetre.  
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2.2   Pretractament 

El pretractament consisteix a tots aquells processos que es situen a l’inici del sistema de depuració i 

que consisteixen a eliminar elements grossos com poden ser pedres, branques, plàstics, etc. així 

com també sorres que poden interferir els processos posteriors. 

La forma més habitual de pretractament per municipis de menys de 2000 habitants és un 

sobreeixidor, una reixa d’elements gruixuts, una de fins i finalment un desarenador. 

 

 

Figura 1. Pretractament habitual 

 

En aquest cas, en tractar-se d’una xarxa separativa l’aigua de pluja no arriba a l’EDAR, i per tant no 

cal un sobreexidor per aigües pluvials. 

2.2.1 Canal de desbast 

El canal de desbast és l’element del pretractament que separa els elements sòlids de l’aigua per 

mitjà de reixes.  

Característiques Reixa de gruixuts Reixa de fins 

Amplada dels barrots (mm) >12 <6 

Llum entre barrots (mm) 50-100 10 – 25 

Pendent respecte la vertical (graus) 30 – 45 30 – 45 

Velocitat d’aproximació (m/s) 0,3 – 0,6 0,3 – 0,6 

Pèrdua de càrrega admissible (m) 0,15 0,15 

Taula 1 Recomanacions per les reixes del canal de desbast 

La velocitat d’aproximació fa referència a la velocitat amb què l’aigua residual arriba a la zona on es 

situa la reixa. 

En primer lloc cal fixar una amplada del canal (entre 0,2 i 2m) depenent de l’amplada del 

sobreeixidor i després calcular l’amplada útil del canal de desbast: 
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  (1) 

  

On Wu és l’amplada útil de canal de desbast en metres 
Ac l’amplada del canal en metres 
n el nombre de barrots 
Ab l’amplada dels barrots 
G el grau de colmatació (generalment 30%) 

En el cas de la eixa de gruixuts, caldrà comprovar que la separació entre barrots (s) no sigui major a 

30mm. Després, coneixent Wu el calat necessari serà el calculat amb la fórmula (2). I caldrà afegir-li 

un resguard (R) de 0,2m. 

  
 

 
 
 

  
 (2) 

  

On h és el calat en metres 
Wu és l’amplada útil en metre 
Q el cabal de pas (màxim horari) en m3/s 
  la velocitat d’aproximació en m/s 

I el mateix es fa per la reixa de fins. 

La longitud necessària del canal a la zona de reixes es determina considerant la velocitat 

d’aproximació de l’aigua i el temps hidràulic, que sol ser entre 5 s i 15 s.  

       (3) 
  

On L és la llargada del canal en metres 
TH és el temps hidràulic de retenció en segons 
  la velocitat d’aproximació en m/s 

Els resultats de tots aquests càlculs són: 

Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 

Ac 0,4 m  s 51,67 mm 50 - 100 OK 

n 5   Wu 0,22 m   

Ab 15 mm  h 0,22 m   

G 30 %  R 0,2 m   

Q 0,014 m3/s  H TOTAL 0,45 m   

  0,3 m/s       

Taula 2 Càlculs del dimensionament de la reixa de gruixuts 
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Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 

Ac 0,4 m  s 15,00 mm 10 - 25 OK 

n 20   Wu 0,21 m   

Ab 5 mm  h 0,23 m   

G 30 %  R 0,2 m   

Q 0,014 m3/s  H TOTAL 0,45 m   

  0,3 m/s       

Taula 3 Càlculs del dimensionament de la reixa de fins 

 

Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 

TH 10 s  L 3,0 m   

  0,3 m/s       

Taula 4 Càlculs del dimensionament de la longitud de la zona de reixes 

2.2.2 Desarenador 

A continuació cal dimensionar el desarenador. Els paràmetres habituals de disseny són: 

Característiques Intèrval Valor habitual 

Càrrega hidràulica  < 70 m3/m2·hora (a Qmax) 

Velocitat horitzontal de l’aigua, VH 0,2 – 0,4 m/s 0,3m/s 

Relació llarg-ample 1,5 – 3 2 

Taula 5 Recomanacions per dimensionar desarenadors 

En primer lloc, a partir del temps de retenció es calcula la longitud total, utilitzant l’eqüació (3). 

Després, a partir de a relació llarg-ample es calcula l’amplada del canal: 

                          (4) 
  

On W és l’amplada del canal en metres 
L és la llargada del canal en metres 

A més, la secció transversal del canal haurà de ser: 

  
    

  
 (5) 

  

On A és la secció transversal del canal en metres 
Q és el cabal màxim en m3/h 
VH és la velocitat horitzontal de l’aigua 

Ara resta calcular el calat del canal, que sabent que és rectangular: 
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 (6) 

  

On A és la secció transversal del canal en metres 
hdesarenador és el calat en metres 
W és l’amplada del canal en metres 

Si el valor obtingut de l’alçada del canal per la zona del desarenador (hdesarenador) és major que el 

calat obtingut per la zona de desbast (h), es pren com a calat definitiu el valor obtingut pel 

desarenador. 

Cal comprovar, a més, la càrrega superficial, que haurà de ser inferior a 70 m3/m2·hora (a Qmax). En 

cas contrari el dimensionament és incorrecte i cal augmentar la longitud del canal. 

   
 

   
 (7) 

  

On Cs  és  la càrrega superficial en m3/m2·hora 
Q és el cabal en m3/h 
W és l’amplada del canal en metres 
L és la llargada en metres 

En aquest cas les dades i resultats són: 

Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 

VH 0,3 m/s  L 2,0 m   

Q 51,29 m3/h  A 0,048 m2   

    h desarenador 0,12 m   

    Cs 64,14 m3/m2·hora <70 OK 

Taula 6 Càlculs del dimensionament del sobreeixidor 

Com que h desarenador (0,12m) és inferior a l’alçada calculada per les reixes (0,22m i 0,23m), es 

pren com a alçada del desarenador 0,23m. Aplicant el resguard, l’alçada del canal seran 0,45 m. 

2.3   Tractament primari 

2.3.1 Descripció 

L’aigua residual surt del pretractament i arriba a un decantador primari. Aquest pot tractar-se d’una 

fosa sèptica o un tanc Imhoff. En tractar-se d’una EDAR per més de 200 habitants s’ha optat per 

utilitzar un tanc Imhoff, que és una fossa sèptica millorada. Es tracta d’un dipòsit dividit en dues 

zones, una zona destinada a la decantació dels sòlids en suspensió i una altra a la digestió d’aquests 

sòlids. 

En la zona de decantació els sòlids més pesats decanten i van cap a la zona de digestió. L’aigua 

residual travessa el compartiment sense estar en contacte amb els fangs en digestió, i així s’evita 
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que les bombolles produïdes per la digestió arrosseguin MES cap amunt. Al compartiment inferior 

es produeix la digestió anaeròbia del fang a temperatura ambient durant un mínim d’un any en 

zones fredes.  

Existeixen diverses tipologies de formes (tancs circulars, quadrats, rectangulars, etc.). En el cas de 

més de 500 habitants s’utilitzen tancs rectangulars amb dos o més punts de recollida. 

 

Figura 2. Exemple de secció transversal d’un tanc Imhoff circular. 

Els valors recomanats pel dimensionament de tancs Imhoff són: 

 
Característiques Unitats Interval 

Valor 
habitual 

Zona de 
decantació 

Càrrega hidràulica supericial punta diària m3/m2·dia 24 – 40 32 

Temps de reacció a Qmig h 2 – 4 3 

Temps de retenció a Qpunta diari h - 1 

Velocitat horitzontal punta diària m/min - < 0,3 

Relació longitud/amplada (L/A) - 2/1 – 5/1 2 

Pendent de la càmera de decantació - 
1,25:1 – 
1,75:1 

1,5:1 

Obertura inferior m 0,15 – 0,3 0,25 

Pestanya inferior m 0,15 – 0,3 0,25 

Deflector per sobre de la superfície m 0,25 – 0,4 0,3 

Deflector per sota de la superfície (hdef) m 0,3 0,3 

Resguard m 0,45 – 0,6 0,6 

Zona 
escapament 

de gasos 

Àrea (% de la superfície total) % 15 – 30 20 

Amplada (mínim 0,45 per permetre accés) m 0,45 – 0,75 60 

Zona de 
digestió 

Temps de digestió anys 0,5 – 1,5 1,0 

Taxa d’emissió unitària de fangs L/hab·any 100-200 140 

Canonada d’extracció de fangs m 0,2 – 0,3 0,25 

Distància lliure fins al nivell dels fangs m 0,3 – 0,9 0,60 

Profunditat total de l’aigua m 7 – 9 9 

Taula 7 Recomanacions per dimensionar tancs Imhoff 
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Es dimensionen per separat la zona de decantació i la de digestió. 

2.3.2 Dimensionament de la zona de decantació 

En primer lloc, la superfície del tanc ve determinada per la zona de decantació: 

  
        

          
 (8) 

  

On S  superfície de decantació en m2 
Q punta,d el cabal punta diari en m3/h 
LH punta,d càrrega hidràulica superficial punta diària en m3/m2·d 

Coneixent la superfície, S, i utilitzant una expressió equivalent a l’equació (4) s’obtenen la longitud i 

l’amplada del decantador.  

Dades de partida  Resultats del càlcul 

Q punta,d 615,77 m3/d  S 21,13 m2 

LH punta,d 30 m3/m2·d  W 3,25 m 

L/A 2   L 6,50 m 

Taula 8 Càlculs del dimensionament de la zona de decantació del tanc Imhoff (1) 

Per conèixer la profunditat cal observar la geometria del decantador a la Figura 3. 

 

Figura 3. Decantador del tanc Imhoff 
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     (9)     

      
 

       (10) 

 
   

        (11)            (12) 
 

   

On P és la profunditat de la zona de decantació, en metres 
Oi és la longitud de l’obertura inferior, en metres 
p és la pendent de la zona de decantació, en m/m 
A1 és la superficie del triangle, en m2 

Ae és la superficie del rectangle, en m2 

At és la superficie transversal total, en m2 

El volum de decantació, que correspon al volum del prisma, serà: 

                        (13) 
  

On V  volum de decantació en m3 
S  superficie de decantació en m2 
hdeflector l’alçada de la zona submergida del deflector, en metres 
LH punta,d càrrega hidráulica superficial punta diària en m3/m2·h 

 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

W 3,50 m  P 2,65 m 

Oi 0,2 m  V 38,57 m3 

p 1,6   At 4,88 m2 

hdeflector 0,3 m     

L 6,50 m     

S 22,75 m2     

Taula 9 Càlculs del dimensionament de la zona de decantació del tanc Imhoff  (2) 

I finalment cal fer algunes comprovacions per verificar el dimensionament: 

         
        

     
     (14)      

    

 
    (15) 

 
   

On          velocitat horitonta punta horària, en m/min 

Qpunta,h el cabal punta horari, en m3/h 
Q el cabal mig en m3/d 
TH

 el temps de retenció, en hores 
Q el cabal mig en m3/dia 

At és la superficie total, en m2 

En el nostre cas,  
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Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 

Qpunta,h 69,43 m3/h           0,24 m/min < 0,3 OK 

Q 362,22 m3/dia  TH 2,56 h 2<Th<4 OK 

At 4,88 M2       

V 38,57 m3       

Taula 10 Comprovació del dimensionament de la zona de decantació del tanc Imhoff 

2.3.1 Dimensionament de la zona de digestió 

Passem ara a dimensionar la zona de digestió. La superfície del tanc correspon a la superfície de 

decantació més la d’escapament de gasos: 

                  (16) 
  

On Sdec  superficie de decantació en m2 

St  superficie total del tanc en m2 

%Sgas  percentatge de la zona d’escapament de gasos respecte la superfície total, en 
tant per u 

L’amplada i la longitud del tanc es poden calcular de forma immediata: 

             (17)      
       

  
 (18)    

  

  
   (19) 

  

On Wt  amplada total del tanc, en metres 

Wdec  amplada de la zona de decantació, en metres 

Wgas  amplada de la zona de decantació, en metres 
Lt longitud total del tanc en m2 
St superfície total del tanc en m2 

Sdec  superficie de decantació en m2 

 

Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 
   

 

   

  

Paràmetre Valor Unitat  Paràmetre Valor Unitat   

Sdec = S 22,75 m2  St 27,30 m2   

%Sgas 20 %  Wt 4,20 m   

    Lt 6,50 m   

    Wgas 0,70 m 0,45<Wgas<0,75 OK 

Taula 11 Càlculs del dimensionament de la zona de digestió del tanc Imhoff (1) 

El volum necessari per emmagatzemar els fangs és: 
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  (20) 

  

On Vfangs el volum ocupat pels fangs, en m3 

VEU la velocitat d’emissió unitària de fangs, en L/hab·any 
Td el temps de digestió, en anys 
N el nombre d’habitants 

Sabent que el tanc tindrà un mínim de dos punts d’extracció de llots, i considerant una inclinació de 

parets de fins a 40º, es calcula l’alçada del fons de forma piramidal: 

 

Figura 4. Digestor del tanc Imhoff 

 

                  (21) 
  

On h3 l’alçada del fons, en metres 
n el nombre de punts d’extracció de fangs 
α la inclinació de les parets del fons 

El volum de la zona de digestió es calcula segons l’expressió , i aïllant h2 s’obté la zona ocupada pels 

llots: 

                   
 

 
           (22)    

        
 
 
          

     
 (23) 

  

On Vfangs és el volum necessari per emmagatzemar els fangs, en m3 
h2 l’alçada ocupada pels llots sense considerar h3, en metres 
Wt  amplada total del tanc, en metres 

Lt longitud total del tanc en m2 

Finalment, la profunditat i volum totals del tanc Imhoff, considerant els resguards, són: 
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                                   (24) 
  

                                           (25) 
=  

                       (26) 
  

On ht l’alçada total, en metres  
hresguard la profunditat de la zona de resguard, en metres  
hdeflector la profunditat del deflector, en metres  
P la profunditat de la zona de decantació, en metres 
h1 l’alçada entre l’obertura inferior i la superfície de fangs acumulats, en metres 
h2 l’alçada ocupada pels llots sense considerar h3, en metres 
h3 l’alçada del fons, en metres 
Vt el volum total, en m3 
Vresguard el volum de la zona de resguard, en m3 

St la superfície total del tanc, en m2 

S’ha optat per utilitzar un valor del temps de digestió de 1,2 anys, una mica per sobre de l’habitual, 

perquè l’EDAR es troba en una zona de baixes temperatures que fa més lent el procés. I els resultats 

són: 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

VEU* 50 L/hab·any  Vfangs 90,54 m3 

Td 1 anys  h3 1,01 m 

N 1811 habitants  h2 2,70 m 

Lt 6,50 m  ht 8,25 m 

n 2   Vt 169,96 m3 

α 30 º  Vresguard 16,38 m3 

hresguard 0,6 m     

St 27,30 m2     

Vdecantador 38,57 m3     

h1 0,6 m     

Taula 12 Càlculs del dimensionament de la zona de decantació del tanc Imhoff (2) 

S’ha pres un valor de 100 L/hab/any per la velocitat emissió unitària. Però cal tenir en compte que 

la majoria de població és estacional i no pas fixa. Per aquest motiu s’ha calculat la VEU real 

considerant que la població fixa habita 365 dies l’any al municipi i l’estacional tan sols 134 dies (caps 

de setmana i un més de vacances l’any). 

2.4   Tractament secundar i terciari 

2.4.1 Descripció 

Un cop l’aigua surt del tractament primari, passa a tractament secundari, que en aquest cas serà del 

tipus aiguamolls construïts. Aquest és un tipus de sistema de tractament format per canals de poca 

profunditat plantats amb espècies vegetals pròpies de zones humides. Els processos de 
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descontaminació tenen lloc mitjançant la interacció de l’aigua, el substrat sòlid, els 

microorganismes i la vegetació. 

Per al dimensionament d’aquest tractament secundari utilitzant el sistema d’aiguamolls construït, el 

primer pas consisteix a decidir el tipus d’aiguamolls a utilitzar (flux superficial o subsuperficial, i 

aiguamolls verticals, horitzontals o sistemes híbrids).  

Les condicions de baixes temperatures a l’hivern imposen l’ús de flux subsuperficial. D’aquesta 

manera la vegetació i el sòl fan d’aïllant tèrmic a l’aigua que circula per sota. A més, segons les 

recomanacions d’un estudi de l’ACA efectuat per a la redacció del PSARU, cal seguir un procés de 

desnitrificació per tractar les aigües d’aquests nuclis. I per aquest motiu s’opta per un sistema híbrid 

vertical-horitzontal que permeti projectar de forma successiva un procés de nitrificació (aiguamoll 

vertical) i un procés de desnitrificació (aiguamoll horitzontal) que redueixi el contingut de nitrogen 

de l’aigua residual. 

Als aiguamolls verticals la circulació d’aigua té lloc a pulsos, de manera que el medi granular no està 

permanentment inundat. En canvi, els aiguamolls horitzontals funcionen permanentment inundats, 

però tenen una capacitat de tractament menor. 

 

Figura 5. Aiguamolls flux vertical 
 

 

Figura 6. Aiguamolls flux horitzontal 

Amb aquest sistema és possible eliminar fins a un 90% de la matèria en suspensió, de la DBO i del 

nitrògen. 
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2.4.2 Dimensionament  

Els sistemes híbrids  de llacunatge es solen dimensionar en base a ratios fruit de l’experiència 

prèvia, ja que no existeixen sistemes de càlcul més acurat. 

Garcia, J i Corzo, A (2008) proposen els següents valors:  

Superfícies unitària (SU) necessària 2,5 m2/hab-eq, dels quals 2 m2/hab-eq són necessaris pel 

sistema vertical (en dues etapes) y 0,5 m2/hab-eq per l’horitzontal. Si apliquem aquesta relació al 

nostre projecte: 

 

Dades de partida  Resultats del càlcul 

SUVertical 2,5 m2/hab-eq  SVertical 3622 m2 

SUHoritzontal 2,0 m2/hab-eq  SHoritzontal 905 m2 

SUTotal 0,5 m2/hab-eq  STotal 4527 m2 

Habitants 1811 hab     

Taula 13 Càlculs del dimensionament dels aiguamolls construïts (1) 

 

2.4.3 Dimensionament dels aiguamolls verticals 

Cel·les de tractament 

Per dimensionar les etapes verticals, cal tenir en compte que la primera etapa ha de ser major o 

igual en dimensions que la segona. És habitual el disseny de les dues etapes amb la mateixa 

superfície, en aquest cas 1 m2/hab-eq que correspon a 1811 m2. 

A cadascuna de les etapes es requereix un nombre parell de cel·les de la mateixa superfície, per 

facilitar la rotació y aconseguir alternar les fases d’ompliment, reacció i buidat. I per tant és 

aconsellable un nombre de cel·les parell. 

Per aquesta EDAR es proposa un sistema 2x2 com el de la Figura 7. 
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Figura 7. Línia de procés d’un aiguamoll de flux subsuperficial vertical 

La forma de les cel·les, que en aquest tipus d’aiguamolls pot ser quadrada o rectangular, no és 

rellevant i es pot adaptar a la forma de la parcel·la disponible.  

Arqueta de repartiment 

La dosificació de l‘aigua es realitza en 4 o 6 pulsos diaris, que s’aconseguiran mitjançant un sistema 

de bombeig.  

L’aigua arriba a un dels dos aiguamolls verticals per mitjà de dues canalitzacions diferents 

procedents de l’estació de bombament. D’aquesta manera resulta senzill controlar els processos 

d’emplenat i buidat dels aiguamolls. 

El sistema de vertit està format per  una xarxa de canonades perforades amb disposició lineal 

distribuïdes homogèniament a tota la superfície de la cel·la cada 3m amb un diàmetre de 25mm. 

Com que el clima de la zona és fred, aquesta xarxa de distribució es col·locarà soterrada 0,1m per 

sota de la superfície per evitar la congelació de l’aigua. 
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Figura 8. Línia de procés d’un aiguamoll de flux subsuperficial vertical 

Medi granular 

La profunditat del medi granular tindrà una potència de 0,6 metres, amb un resguard de 0,5 m. Es 

recomana que en sistemes de dues etapes s’utilitzi la següent estructura. 

 

Figura 9. Medi granular dels aiguamolls verticals 

 

Les potències utilitzades en aquests aiguamoll seran: 

Primer etapa:  35 cm de grava 2-8mm, 15 cm de grava 5-20mm i 10 cm de grava 20-40mm 

Segona etapa:  35 cm de sorra d10, 15 cm de grava 5-20mm i 10 cm de grava 20-40mm 

Per tal d’afavorir els processos de degradació aeròbica i nitrificació es col·locaran tubs verticals 

d’aireació  cada 4 m2. 

Sistema de recollida 

El sistema de recollida consta d’una xarxa de canonades perforades de 50mm de diàmetre situades 

sobre el fons dels aiguamolls cada 3 metres i cobertes per una capa d’entre 2 i 20 cm de grava que 

eviti que el medi granular entri dins les canonades. En aquest cas 10 cm. 
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2.4.1 Dimensionament dels aiguamolls horitzontals 

Cel·les de tractament 

El dimensionament hidràulic dels aiguamolls horitzontals es basa en la Llei d Darcy, que descriu el 

règim de flux en medi porós mitjançant la següent equació: 

 

          (27) 
  

On Q és el cabal, en m3/dia 
ks la conductivitat hidràulica del medi porós, en m3/m2·dia 
As és la secció de l’aiguamoll perpendicular al flux, en m2 
s és el gradient hidràulic o pendent , en m/m 

 

Com a cabal es recomana utilitzar el màxim diari per garantir que el sistema és capaç d’absorbir les 

puntes de cabal.  Pel que fa a conductivitat hidràulica, aquesta varia molt segons el medi granular 

utilitzat, i es va reduint amb el pas del temps. Per això es recomana quedar molt pel costat de la 

seguretat, de l’ordre d’un factor de seguretat de 7. 

 

Tipus de sòl 
Mida efectiu 

D10(mm) 
Porositat (%) 

Conductivitat 
hidràulica  

(m3/m2·dia) 

Sorres graduades 2 28-32 100-1000 

Sorres gravoses 8 30-35 500-5000 

Graves fines 16 35-38 1000-10000 

Graves mitjanes 32 36-40 10000-50000 

Roques petites 128 38-45 50000-250000 

Taula 14 Conductivitat hidràulica 

 

En el nostre cas, s’utilitzaran graves entre fines i mitjanes, i per quedar del costat de la seguretat es 

considerarà una conductivitat de 1300 m3/m2·dia. 

La pendent està limitada pels costos d’excavació. Habitualment un límit es troba en uns 0,02m/m, 

que serà el valor utilitzat.  

Aïllant de l’equació (27), s’obté una fórmula de càlcul de la superfície transversal necessària. Un cop 

fixada la profunditat de l’aiguamoll en queda determinada l’amplada. I finalment, coneixent la 

superfície total d’aiguamoll necessària (prèviament calculada) s’obté la longitud de l’aiguamoll. 
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 (28)   

  

 
 (29)   

 

 
 (30) 

  

On Q és el cabal màxim diari, en m3/dia 
ks la conductivitat hidràulica del medi porós, en m3/m2·dia 
As és la secció de l’aiguamoll perpendicular al flux, en m2 
s és el gradient hidràulic o pendent , en m/m 
W és l’amplada de l’aiguamoll, en m 
h és la profunditat de l’aiguamoll, en m 
S és la superfície d’aiguamoll necessària, en m 
L és la longitud de l’aiguamoll, en m 

Amb aquest procediment ja es pot dimensionar l’aiguamoll, però cal verificar que la relació 

llargada/amplada sigui com a mínim 1:1. Si no compleix caldrà dividir l’aiguamoll en diverses cel·les 

en paral·lel. 

Suposant una única cel·la: 

Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 
   

 

   

  

Paràmetre Valor Unitat  Paràmetre Valor Unitat   

Q 1231,5 m3/d  W 60,15 m   

ks 1300 m3/m2dia  L 15,06 m   

s 0,02 m/m  L/W 0,25  L/W > 1 FALS 

h 0,75 m       

S 905,5 m2       

Taula 15 Càlculs del dimensionament dels aiguamolls construïts (2) 

Com que no compleix la relació L/W, cal dividir en cel·les. En aquest cas calen 4 cel·les, i els resultats 

són: 

Dades de partida  Resultats del càlcul Comprovació 
   

 

   

  

Paràmetre Valor Unitat  Paràmetre Valor Unitat   

Q 1231,5 m3/d  W 15,04 m   

ks 1300 m3/m2dia  L 15,06 m   

s 0,02 m/m  L/W 1,01  L/W > 1 OK 

h 0,75 m       

S 905,5 m2       

Taula 16 Càlculs del dimensionament dels aiguamolls construïts (3) 

Arqueta de distribució 

En tenir quatre cel·les de tractament, l’aigua s’ha de repartir en quatre cabals iguals mitjançant una 

arqueta de repartiment, que pot ser construïda in situ o prefabricada, però ha de ser prou gran com 

per poder efectuar-ne una neteja còmodament. 
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La tapa serà metàl·lica i perforada perquè no es concentrin gasos a l’interior de l’arqueta, y ha de 

ser resistent als àcids. Tindrà unes dimensions de 70 x 70 cm. 

A l’interior de l’arqueta, l’aigua es trobarà amb un dissipador d’energia (deflector), en forma de 

totxos orientats de forma que els seus orificis siguin paral·lels al flux. Així s’aconseguirà reduir la 

velocitat de l’aigua i s’evitarà que existeixin circuits referents. 

A cadascuna de les sortides capa a les cel·les existirà una vàlvula per poder tancar una de les cel·les 

de l’aiguamoll. En aquest cas l’aigua circularà per un by-pass sense ser tractada. 

Per evitar que es generin zones mortes, circuits preferents o colmatacions prematures d’algunes 

zones, l’aigua s’ha de distribuir de forma equitativa.  

Sistema de distribució 

Per aconseguir una distribució homogènia del cabal, i donat que es tracta de cel·les amb 

dimensiona reduïdes (amplada inferior a 20m) es dividirà el cabal en una arqueta de forma que  

cada 3 m un tub vertirà una part del cabal total. 

Medi granular 

El medi granular dels aiguamolls horitzontals serà material granític amb diàmetres d’entre 5 i 6 mm, 

per tal que les plantes i el biofilm es desenvolupin correctament.  La potència serà de 0,6m. 

Impermeabilització 

Per tal de contenir les aigües dins l’aiguamoll i evitar contaminar les aigües subterrànies, el fons de 

les cel·les s’impermeabilitzarà amb làmines sintètiques. 

Sistema de recollida 

El sistema de recollida consta d’una canonada de 160 mm de diàmetre perforada i situada sobre el 

fons dels aiguamolls coberta per una capa d’entre 2 i 20 cm de grava que eviti que el medi granular 

entri dins la canonada. En aquest cas 10 cm. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

En aquest Annex es presenta els resultats i hipòtesis de dimensionament dels col·lectors que porten 

l’aigua a l’EDAR i el perfil piezomètric de l’EDAR i els seus elements.. 

2.  DIMENSIONAMENT DELS COL·LECTORS 

2.1   Règim Hidràulic del Col·lector de Sanejament 

El règim de funcionament dins el col·lector serà molt variat, trobarem fluxos de règim permanent i 

variables, i dins d’aquests règims variats i uniformes. Ara bé, la velocitat de recorregut que usarem  

per al càlcul dels cabals circulants pels col·lectors, la obtindrem suposant un règim permanent i 

uniforme, hipòtesi que encara que dista molt de ser real, dona uns resultats suficientment 

aproximats a la pràctica. 

2.1.1 Velocitat de circulació en règim permanent, uniforme i en superfície lliure 

Existeixen gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de circulació de l’aigua 

en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. Les més usades són de Bazin, Kutter 

(simplificada) i Manning-Strickler. D’aquestes s’ha escollit la fórmula de Manning Strickler 

l’expressió de la qual és la següent: 

 

Figura 1. Angle de la zona mullada 
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    (1)         
   

    (2)   
          

 
 (3) 

  

On 
V és la velocitat, en m/s  

K és la inversa del coeficient de rugositat, que depèn del material de la conanada 

Rh és el radi hidràulic (relació entre superfície i perímetre mullat), en m 

I és el pendent de la solera, en m/m 

Q és el cabal, en m3/s 

A és l’àrea mullada, en m2  

  és l’angle que defineix l’àrea mullada (veure Figura 1), en radians 

2.1.2 Velocitats màximes i mínimes de circulació 

Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les juntes i de les 

soleres dels diferents trams dels col·lectors. Per aquesta raó, cal limitar la velocitat mitja de 

circulació, no sent convenient que es sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap 

cas a 5 m/s. 

Per altre banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de permetre 

l’autoneteja del col·lector. Això és per a que pugui arrossegar la matèria que sedimenta en el fons 

dels col·lectors. El cabal mínim que pot circular al col·lector és aquell que a efectes d’evitar la 

sedimentació té una velocitat de circulació de 0,4 m/s. 

2.1.3 Cabals de disseny 

Els cabals de disseny, fruit de l’annex de cabals i qualitat, són: 

 Cabal mig (l/s) Cabal màxim (l/s) 

BEDERS 0,39 1,32 

BOR 1,78 6,05 

PEDRA 0,20 0,68 

BALLTARGA 1,82 6,19 

Taula 1 Cabals de disseny 

2.1.4 Col·lector 

S’ha projectat construir un col·lector amb 4 eixos que sumen en total una longitud de 2663,94 

metres lineals de canonada corrugada exteriorment i llisa per l’interior, fabricada amb polietilè 

d’alta resistència (PEAD) de 4 kN/m2 de rigidesa circumfernecial. 

La seva estanquitat s’assegura amb una junta de goma. Tots els col·lectors tindran un diàmetre 

nominal de 400mm. 
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2.2   Dimensionament dels col·lectors 

En aquest apartat es dimensionen els diferents col·lector que porten l’aigua des dels nuclis fins a 

l’EDAR. Les dades bàsiques a determinar són el diàmetre dels col·lectors i la pendent mínima i 

màxima d’aquests. També es dimensionen altres elements de la xarxa com els pous de registre.  

Per al dimensionament de les canonades s’emprea l’equació de Manning - Strickler. El valor del 

coeficient de rugositat n és 0’01, que correspon a la utilització de canonades de PEAD. S’ha de 

comprovar que el cabal punta màxim no superi al tram de pendent més pronunciada la velocitat de 

4 m/s. Així mateix, també s’ha de complir que al tram amb menys pendent la velocitat de l’aigua  

del cabal punta mínim superi els 0,4 m/s. 

Per trobar la velocitat de cada tram, s’utilitza un càlcul iteratiu d’excel es calcula segons aquest 

procés: 

1. Àrea mullada a partir del cabal que circula i una velocitat inicial qualsevol 

2. Angle   a partir de la fórmula (3) i cácul iteratiu a partir d’un angle   inicial qualsevol 

3. Perímetre mullat a partir de la fórmula 

4. Radi hidràulic a partir de les dades anteriors 

5. Velocitat real de circulació de l’aigua a partir de la fórmula (1) 

Un cop coneguda la velocitat es verifica si compleix les condicions o no. En cas negatiu caldrà troba 

una altra parella de pendent-diàmetre. Així doncs, el dimensionament es realitza de forma iterativa 

fins a trobar un diàmetre i una pendent que compleixin els requisits de velocitat d’aigua per a cada 

tram de col·lector.  

A la Taula 2 s’adjunten els càlculs del dimensionament i les comprovacións de la velocitat. 
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TRAM 1 1,78 0,50% 0,40 0,01 0,003 0,206 2,599 0,52 OK OK 

TRAM 2 1,78 0,50% 0,40 0,01 0,003 0,206 2,599 0,52 OK OK 

TRAM 3 1,78 0,50% 0,40 0,01 0,003 0,206 2,599 0,52 OK OK 

TRAM 4 1,98 0,50% 0,40 0,01 0,004 0,212 2,735 0,53 OK OK 

TRAM 5 1,98 0,50% 0,40 0,01 0,004 0,212 2,735 0,53 OK OK 

TRAM 6 1,98 0,50% 0,40 0,01 0,004 0,212 2,735 0,53 OK OK 

TRAM 7 1,98 0,50% 0,40 0,01 0,004 0,212 2,735 0,53 OK OK 

TRAM 8 1,98 0,50% 0,40 0,01 0,004 0,212 2,735 0,53 OK OK 

TRAM 9 1,98 0,50% 0,40 0,01 0,004 0,212 2,735 0,53 OK OK 

TRAM 10 1,98 1,32% 0,40 0,01 0,003 0,188 2,175 0,75 OK OK 

TRAM 11 1,98 1,32% 0,40 0,01 0,003 0,188 2,175 0,75 OK OK 

TRAM 12 1,98 1,31% 0,40 0,01 0,003 0,188 2,175 0,75 OK OK 

TRAM 13 1,98 1,11% 0,40 0,01 0,003 0,192 2,267 0,70 OK OK 

TRAM 14 1,98 1,11% 0,40 0,01 0,003 0,192 2,267 0,70 OK OK 

TRAM 15 1,98 2,50% 0,40 0,01 0,002 0,174 1,872 0,93 OK OK 

TRAM 16 2,37 2,63% 0,40 0,01 0,002 0,181 2,012 1,00 OK OK 

TRAM 17 2,37 2,63% 0,40 0,01 0,002 0,181 2,012 1,00 OK OK 

TRAM 18 2,37 2,63% 0,40 0,01 0,002 0,181 2,012 1,00 OK OK 

TRAM 19 2,37 3,20% 0,40 0,01 0,002 0,177 1,922 1,07 OK OK 

TRAM 20 2,37 3,20% 0,40 0,01 0,002 0,177 1,922 1,07 OK OK 

TRAM 21 2,37 3,20% 0,40 0,01 0,002 0,177 1,922 1,07 OK OK 

TRAM 22 2,37 3,50% 0,40 0,01 0,002 0,175 1,882 1,11 OK OK 

TRAM 23 2,37 3,50% 0,40 0,01 0,002 0,175 1,882 1,11 OK OK 

TRAM 24 2,37 3,50% 0,40 0,01 0,002 0,175 1,882 1,11 OK OK 

TRAM 25 2,37 3,50% 0,40 0,01 0,002 0,175 1,882 1,11 OK OK 

TRAM 26 2,37 3,50% 0,40 0,01 0,002 0,175 1,882 1,11 OK OK 

TRAM 27 2,37 2,22% 0,40 0,01 0,003 0,185 2,091 0,95 OK OK 

TRAM 28 2,37 2,22% 0,40 0,01 0,003 0,185 2,091 0,95 OK OK 

TRAM 29 2,37 2,22% 0,40 0,01 0,003 0,185 2,091 0,95 OK OK 

TRAM 30 4,19 2,83% 0,40 0,01 0,003 0,206 2,584 1,22 OK OK 

TRAM 31 4,19 0,50% 0,40 0,01 0,006 0,253 3,880 0,67 OK OK 

TRAM 32 0,20 2,20% 0,40 0,01 0,000 0,103 0,665 0,44 OK OK 

TRAM 33 0,20 2,20% 0,40 0,01 0,000 0,103 0,665 0,44 OK OK 

TRAM 34 0,20 2,20% 0,40 0,01 0,000 0,103 0,665 0,44 OK OK 

TRAM 35 0,20 2,20% 0,40 0,01 0,000 0,103 0,665 0,44 OK OK 

TRAM 36 0,20 2,40% 0,40 0,01 0,000 0,102 0,650 0,45 OK OK 

TRAM 37 0,20 2,40% 0,40 0,01 0,000 0,102 0,650 0,45 OK OK 
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TRAM 38 0,20 3,50% 0,40 0,01 0,000 0,098 0,594 0,52 OK OK 

TRAM 39 0,20 3,50% 0,40 0,01 0,000 0,098 0,594 0,52 OK OK 

TRAM 40 0,20 3,50% 0,40 0,01 0,000 0,098 0,594 0,52 OK OK 

TRAM 41 0,20 2,50% 0,40 0,01 0,000 0,102 0,645 0,46 OK OK 

TRAM 42 0,20 2,00% 0,40 0,01 0,000 0,104 0,675 0,43 OK OK 

TRAM 43 0,20 2,00% 0,40 0,01 0,000 0,104 0,675 0,43 OK OK 

TRAM 44 0,20 2,00% 0,40 0,01 0,000 0,104 0,675 0,43 OK OK 

TRAM 45 0,20 2,00% 0,40 0,01 0,000 0,104 0,675 0,43 OK OK 

TRAM 46 0,20 1,96% 0,40 0,01 0,000 0,105 0,679 0,42 OK OK 

TRAM 47 0,20 3,17% 0,40 0,01 0,000 0,099 0,610 0,50 OK OK 

TRAM 48 0,20 3,13% 0,40 0,01 0,000 0,099 0,610 0,50 OK OK 

TRAM 49 0,39 3,50% 0,40 0,01 0,001 0,114 0,813 0,64 OK OK 

TRAM 50 0,39 3,50% 0,40 0,01 0,001 0,114 0,813 0,64 OK OK 

TRAM 51 0,39 3,50% 0,40 0,01 0,001 0,114 0,813 0,64 OK OK 

TRAM 52 0,39 3,50% 0,40 0,01 0,001 0,114 0,813 0,64 OK OK 

TRAM 53 4,19 1,00% 0,40 0,01 0,005 0,234 3,315 0,86 OK OK 

TRAM 54 4,19 1,00% 0,40 0,01 0,005 0,234 3,315 0,86 OK OK 

TRAM 55 4,19 1,00% 0,40 0,01 0,005 0,234 3,315 0,86 OK OK 

TRAM 56 4,19 2,06% 0,40 0,01 0,004 0,214 2,784 1,10 OK OK 

TRAM 57 4,19 2,06% 0,40 0,01 0,004 0,214 2,784 1,10 OK OK 

Taula 2 Càlculs hidràulics dels col·lectors 

3.  LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

Els perfils hidràulics d’una planta de tractament cal realitzar-los per dos motius: 

1. Comprovar que el gradient hidràulic és suficient per a assegurar el flux a través dels 

elements de tractament. 

2. Per a determinar la necessitats de bombejament on sigui necessari. 

Després de realitzar els càlculs pertinents, la línia piezomètrica queda definida de la següent 

manera: 

  



ANNEX 9. CÀLCULS HIDRÀULICS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

8  Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  

 

 

Punt COTA (m) 

POU 32 1042,89 

entrada pretractament 1042,23 

sortida pretractament 1042,08 

entrada imhoff 1042,06 

sortida imhoff 1042,01 

entrada bombament 1039,59 

sortida bombament 1037,00 

entrada aiguamoll 1 1042,90 

sortida aiguamoll 1 1042,29 

entrada aiguamoll 2 1041,95 

sortida aiguamoll 2 1041,29 

entrada aiguamoll 3 1040,40 

sortida aiguamoll 3 1040,30 

entrada pou 10 1039,35 

sortida pou 10 1039,10 

abocament 1034,00 

Taula 3 Linia piezomètrica 
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1.  INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és el càlcul estructural dels diferents elements que componen les 

instal·lacions de l’EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya, definint les 

característiques dels materials que s’utilitzaran, així com les quanties d’armadura necessàries 

perquè les carregues siguin resistides durant el funcionament de l’EDAR. 
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Per tal de fer els càlculs dels elements estructurals, s’utilitzarà el mètode de càlcul de dipòsits 

rectangulars del llibre “Hormigón armado” de l’autor Jiménez Montoya en la seva 15 edició basada 

en la EHE-2008. 

2.  ELEMENTS A ESTUDIAR 

Els elements que seran estudiats són els següents: 

 Pretractament 

 Tanc imhoff 

 Edifici de bombament 

 Pou de bombament 

3.  BASES DE DISSENY 

3.1   Normativa 

La principal normativa utilitzada és la normativa espanyola, la Instrucción de Hormigón Estructural 

EHE-08. S’ha utilitzat per la definició de la classe d’exposició, el nivell de control d’execució, els 

coeficients de majoració de càrregues, els materials, les quanties geomètriques mínimes, etc 

3.2   Classes d’exposició y materials utilitzats 

3.2.1 Classes d’exposició 

La classe d’exposició dels elements estructurals en aquesta obra és la classe IV ja que es tracta 

d’una estació de tractament d’aigua, tal com indica l’article 8 de la EHE-08.  A més, la classe 

específica d’exposició serà Qb, com indica el mateix article de la instrucció que cita com exemple 

d’exposició Qb les estacions de tractament d’aigua d’aigües residuals amb substancies d’agressivitat 

mitjana. 

3.2.2 Formigó 

El tipus de formigó utilitzat serà HA-30/P/20/IV+Qb. La resistència característica mecànica del 

formigó és: 

 Resistència característica (fck): 30 N/mm2 

 Resistència de càlcul (fcd): 20 N/mm2 

 Mòdul d’elasticitat (Ec): 40000 N/mm2 

3.2.3 Acer 

L’acer de les barres per armat serà del tipus B-500S. Las principals característiques d’aquest tipus 

d’acer són: 
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 Resistència característica (fyk): 500 N/mm2 

 Resistència de càlcul (fyd=1,15*fyk): 435 N/mm2 

3.2.4 Taula resum 

A continuació s’adjunta una taula resum de les característiques dels materials utilitzats. 

Paràmetre Valor Article EHE-08 

Classe d’exposició general IV 8 

Classe d’exposició específica Qb 8 

Tipus de formigó HA-30/P/20/IV+Qb  

Mòdul d’elasticitat formigó (Ec) 40000 N/mm2  

Resistència característica del formigó (fck) 30 N/mm2  

Coeficient seguretat resistència formigó 1,5 15.3 

Resistència de càlcul del formigó (fcd) 20 N/mm2 39.4 

Tipus d’acer armadures B-500S  

Resistència acer armadures (fyk) 500 N/mm2  

Coeficient seguretat resistència acer 1,15 15.3 

Resistència de càlcul de l’acer (fyd) 435 N/mm2  

Recobriment armadures 45mm 37.2.4 

Taula 1 Classes d’exposició i característiques dels materials 

4.  ACCIONS SOBRE ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Les accions que s'han tingut en compte per al càlcul i comprovació de les estructures de formigó 

armat d'aquest projecte són les següents:  

4.1   Accions permanents  

Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment i són constants en magnitud i 

posició. Dins d'aquest grup s'engloben el pes propi de l'estructura, accessoris i de l'equipament fix. 

4.1.1 Pesos propis  

Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de formigó armat, 

de manera que s'ha considerat un pes específic de 2,5 t/m3. 

4.1.2 Càrregues mortes  

Són les degudes a elements no resistents i que carreguen sobre els resistents. A continuació es 

nomenen les accions principals amb els pesos específics corresponents:  

Reblerts de terres  1,85 t/m3  
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Pes del deflector del tanc Imhoff 20 kN / m (estimat)  

4.1.3 Empentes de terres.  

Per al càlcul de les empentes de terres sobre els murs perimetrals, es considera una càrrega de 

densitat aparent 17 kN/m3 i un angle de fricció intern de 30 º (amb pressions horitzontals 

corresponents a una empenta amb coeficient ka = 0,33). El coeficient d'empenta de terres al repòs 

(ko) serà de 0,5.  

4.2   Accions variables  

Són aquelles que poden actuar o no sobre l'estructura. Dins d'aquest grup s'inclouen 

sobrecàrregues d'ús, accions climàtiques, accions degudes al procés constructiu, etc.  

4.2.1  Sobrecàrregues d'ús  

Les sobrecàrregues d'ús estan formades per aquelles accions derivades de la utilització de 

l'estructura, i que per tant no són constants en posició ni magnitud.  

Com que sobre els elements estructurals a dissenyar no es permetrà el pas de trànsit rodat, s'ha 

pres una sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2. 

4.2.2 Empenta de líquids 

Sobre els murs dels dipòsits actua l'empenta dels líquids emmagatzemats, per al qual s'ha 

considerat un coeficient de valor unitat.  

5.  ACCIONS SOBRE L’EDIFICI DE BOMBAMENT 

5.1   Classificació de les accions  

Acció gravitatòria: és la produïda pel pes dels elements constructius, pels objectes que puguin 

actuar per raó d'ús i per la neu de les cobertes. En alguns casos pot anar acompanyada d'impactes o 

vibracions.  

Acció del vent: és la produïda per les pressions i succions que el vent origina sobre les superfícies.  

Acció tèrmica: és la produïda per les deformacions degudes als canvis de temperatura.  

Acció reològica: és la produïda per les deformacions que experimenten els materials en el transcurs 

del temps per retracció, fluència sota càrregues o altres coses.  

Acció sísmica: és la produïda per les acceleracions dels fenòmens sísmics. Aquesta es tracta en la 

vigent Norma sismoresistent.  
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5.2   Estat de càrregues  

5.2.1 Càrregues permanents  

- Pes propi de les corretges: 10 kp / m  

- Pes material recobriment de cobertura: 20 kp/m2 (estimació)  

5.2.2 Sobrecàrregues  

- Neu = 4 kp/m2. Com que la coberta inclinada amb un angle de 20 º, la sobrecàrrega sobre 

superfície inclinada serà kp/m2.  

- Vent = w = 15 kp/m2. Es considera nau tancada a efectes del càlcul dels coeficients eòlics. 

6.  HIPÒTESI DE CÀRREGA 

El control de qualitat de les obres serà normal tal com es defineix a la EHE-08. Per tant, els 

coeficients de seguretat a utilitzar seran: 

Efecte Paràmetre Valor Article EHE-
08 

Favorable Coeficient de majoració per càrregues 
permanents 

1,5 12 

Favorable Coeficient de majoració per càrregues 
permanents de valor no constant y 
càrregues variables 

1,6 12 

 Taula 2 Coeficients de majoració de les càrregues 

S’han considerat les combinacions d’hipòtesis de les accions segons la normativa EHE art. 13º.  

Les hipòtesis de càrrega més desfavorables per a estructures del tipus dipòsit són la situació en buit 

y la situació en ple. 

  

Figura 1 Hipòtesis de càrrega (H1 esquerra, H2 dreta) 
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Figura 2 Càrregues (Hipòtesi 1) Figura 3 Càrregues (Hipòtesi 2) 

6.1   Hipòtesi 1: dipòsit buit 

En aquest cas, situació de dipòsit buit, són especialment importants els efectes de l’empenta del 

terreny humit. L’alçada de l’empenta dependrà de quan soterrat estigui cada element 

(pretractament, tanc Imhoff, etc.). 

6.2   Hipòtesi 2: dipòsit ple 

La segona hipòtesi consisteix en un dipòsit ple on cal tenir en compte l’empenta hidrostàtica de  

7.  TANCS 

7.1   Comprovació a tallant 

Determinació dels esforços que actuen en funció de les dimensions del dipòsit a,b,h on a i b son els 

costats i h la profunditat. 

 (1)  (2)  (3) 

  

On m és el moment, en Nm 
V és el tallant, en N 
fmax és la fletxa màxima, en m 

 és la densitat de l’aigua, en N/m3  
h és la profunditat de l’aigua, en m 
  és un coeficient que s’obté de la Figura 4 
E és el mòdul elàstic del formigó, en  
e és el gruix del mur, en mm 

 

2hqm   hq   )/( 34
max eEhqf  
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Figura 4. Valor del coeficient α 

 

 

Figura 5. Empentes de les diferents accions sobre la placa 

Cal comprovar si la paret és suficient per resistir els esforços tallants sense armadura, mitjançant la 

fórmula de la instrucció espanyola. 

Donada una relació h/b, s’obté un valor α per calcular el tallant a partir de la Figura 4.  

La comprovació que cal realitzar és: 
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   (4) 

  

                            
     

  
    

   

 
 

 
 

        (5) 

  

On vmax  tallant unitari màxim 
vcu  tallant de càlcul 
   coeficient de seguretat 

    coeficient de seguretat resistència del formigó 
  la quantia geomètrica de l’armadura longitudinal 
    resistència característica del formigó 
d  cantell útil 
h l’alçada d’aigua 
b la longitud del tanc 
   densitat del terreny 

Si aquesta condició es compleix, no cal armadura transversal. 

7.2   Armat vertical de les parets 

La comprovació a fissuració constitueix el principal problema de càlcul de les parets de dipòsits, per 

al qual s'emprarà el mètode d'estat límit d'obertura de fissures. L'obertura màxima de fissures 

admesa serà Wmàx = 0,1 mm El càlcul de les armadures de flexió les determinarem per 

consideracions de fissuració. 

7.2.1 Armadura vertical 

Per l’armadura vertical de la paret major es calcularà el moment vertical mve amb la fórmula (1). 

Donada una relació h/b, s’obté un valor α per calcular el moment a partir de la Figura 4.  

A continuació cal calcular el mòdul de fissuració mitjançant la següent fórmula de càlcul.  

 

  
       

             
 (6) 

  

On e és l’espessor de la paret en m 
mve és el moment unitari en kNm/m 
k factor de fissuració 
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Figura 6. Valor del coeficient α 

El resultat del càlcul és un mòdul de k. A partir de l’àbac de la Figura 6 per una obertura màxima de 

fissura de 0,1mm i s¡obté una combinació de diàmetre de barres i separació. Això significa una 

quantia total que cal verificar que supera la quantia geomètrica mínima. 

7.2.2 Comprovació de la secció a trencament 

És necessari comprovar la secció front a trencament, havent de resultar un coeficient de seguretat 

major a 1,4. 

   
  

   
 (7)               (8)               (9)   

     

       
 (10) 

  

On    és el coeficient se seguretat 

   el moment últim 
    el moment vertical d’encastament 
  el moment reduït 
b la llargada del mur 
d el cantell útil 
  la quantia mecànica 
 

7.3   Armat horitzontal de les parets 

7.3.1 Flexió d’encastament 

Anàlogament al cas de l’armadura horitzontal, cal trobar el valor del paràmetre α pel cas del 

moment horitzontal d’encastament per una relació h/b de 0,74. 
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Donada una relació h/b, s’obté un valor α per calcular el moment horitzontal a partir de la Figura 4.  

A continuació cal calcular el mòdul k de fissuració mitjançant la fórmula de càlcul (6). I a partir de 

l’àbac de la Figura 6 per una obertura màxima de fissura de 0,1mm i s’obté una combinació de 

diàmetre de barres i separació. Això significa una quantia total que cal verificar que supera la 

quantia geomètrica mínima. 

7.3.2 Tracció 

A l’armadura anterior se li ha de sumar la de tracció deguda a l’empenta hidrostàtica i del terreny.  

Aquestes armadures suporten l’empenta amb una tensió d’acer baixa de 100N/mm2 i poden 

disposar-se uniformement distribuïdes, la meitat a cada cara de la placa. 

La quantia a posar és: 

    
     

   

        
 (11)     

     
   

        
 (12) 

  

On    quantia d’acer 

   paràmetre obtingut a la Figura 4 

h alçada del tanc, en m 
  densitat de l’empenta, en kN/m3 
       tensió admissible a l’acer 

On el coeficient β s’obté a la Figura 7. 

 

Figura 7. Valor del coeficient β 

7.4   Armat de la llosa 

Les armadures inferiors de la placa de fons, de 40cm de gruix, es determinen suposant el tanc buit 

en funció del pes unitari de la paret (p). 

Armat de flexió 
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                (13)                 
 

 
 (14) 

  

On m és el moment, en Nm 
p és el pes de la paret, N/m 
a i b les dimensions en planta del tanc, en metres 

Un cop obtinguts els moments cal comprovar les fissuracions i dimensionar l’armat gràcies al mòdul 

de fissuració k, com s’ha fet als partats anteriors. 

Armat de tracció 

A l’armat anterior cal sumar-li l’armat de tracció calculat com a l’apartat 7.3.2 

8.  EDIFICI DE BOMBAMENT 

L'edificació a projectar consisteix en la construcció d'una nau de nova planta per ubicar-hi la 

instal·lació del bombament de l'aigua residual, els serveis per l'encarregat del manteniment de 

l'EDAR i un espai on s'emmagatzemen els estris per a l'explotació de la mateixa. 

Es tracta d'una edificació quadrada de dimensions 6 x 6 metres. L'edifici es resol mitjançant dos 

pòrtics de 6 metres de llum, separats a 6 metres.Correas de cubierta 

1. Separació viguetas de coberta 

s = 3,2 m / 4 = 0,8 m → 5 viguetes separades 0,8 m 

2. Hipòtesis de carga 

Pes Propi = PP = 100 kp/m (peso propio) 

PC = 20 kp/m2 · 0,8 m = 16 kp/m (peso recubrimiento cubierta) 

ac = PP+PC = 26 kp/m 

Neu: Como =20º <60º, an = 37,60 kp/m2 · 0,8 m · cos(20º) = 28,26 kp/m 

Vent: av = ci · w · s  on ci (coeficient eòlic) es c1 = +0,2 ó c2 = -0,4 (succiona) 

- barlovent: av = c1 · w · s = 0,2 · 150 kp/m2 · 0,8 m = 24 kp/m 

- sotavent: av = c2 · w · s = 0,4 · 150 kp/m2 · 0,8 m = 48 kp/m (succiona→favorable) 

3. Estat Límit de Servicio (E.L.S.) 

Per a l’estat límit últim de servei, la hipòtesis més desfavorables és considerar les següents 

càrregues: 

Py = (an + ac) · cos  + av = (28,26 + 26) · cos(20) + 24 = 75 kp/m 
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Px
sup  = (an + ) · sin  = (28,26 + ) · sin(20) = 14,11 kp/m 

Px
inf  =  · sin  = ( ) · sin(20) = 4,4 kp/m 

Es projecten les corretges de coberta com continues d’un vano de 6m. La fletxa admissible es  

L/250 = 600/250 = 2,4 cm. 

La inèrcia necessària és: 

  →   cm4 

 

Para aquest valor d’inèrcia, i buscant un perfil de la sèrie IPN, s’obté un perfil IPN100. 

 

Aquest perfil, a l’ala superior té una inèrcia en el seu propi pla de Iy/2 = 6,1 cm4, amb el què la 

càrrega Px
sup provocaria una fletxa horitzontal de  = 7,5 cm, que resulta 

excessiva. Per això es col·loca una tirant a la meitat de la llum. 

Ara  = 0,47 cm la fletxa és acceptable. 

 

4. Estat Límit Últim (E.L.U.) 

Els valors de càlcul amb les càrregues en ELU, d’acord amb els coeficients de majoració són els 

següents: 

P*
y= (1,5·an+1,33·ac)·cos  + av = (1,5·28,26 + 1,33·26)·cos(20) + 24 = 108,3kp/m 

P*
x
sup  = (1,5·an + 1,33· ) · sin  = (1,5·28,26 +1,33· ) · sin(20) = 20,41 kp/m 

resultant, 

M*
x =  = 0,125 · 108,3 · 62 = 487,35 kp·m 

M*
y = 0,5 · P*

x
sup · L2 = 0,5 · 20,41 · 32 = 91,85 kp·m  

 

Es comprova que si el perfil IPN 100 pot suportar aquests esforços, 

2
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*
 =  =  = 1425 kp/cm2 < 2600 kp/cm2 → IPN-100 va bé 

 *
 =  =  = 3764 kp/cm2 > 2600 kp/cm2 → IPN-100 no va bé → Cal un 

perfil major 

Es prova amb un IPN-120 

  →  = 7,06 cm3 → IPN-120 va bé 

 

Por tant, s’utilitzaran 10 corretges de coberta IPN-120 a 0,8 metros de separació entre elles. 

8.1.1 Pilar i Dintells 

Els pilars són els elements encarregats de transmetre les càrregues de la coberta fins a la 

fonamentació. Els pilars seran elements de formigó armat, i per dimensionar s'han de determinar 

les càrregues transmeses per la coberta a cada un dels pilars. 

A causa de la simetria de l'edificació, tots els pilars estan igual de sol·licitats. Les càrregues que ha 

de transmetre el pilar a la sabata són: 

 Nd = 4525,17 kp  Vd = 3095,27 kp  Md = 4562,90 kp·m 

De les accions i geometria de l'estructura s'obtenen els esforços a considerar en el disseny del 

dintell: 

 Nd = 3550,75 kp  Vd = 3895,57 kp  Md = 4562,90 kp·m 

El perfil solució d'aquests esforços que es proposa és el perfil HEB 160 per als pilars i pel dintell. 

8.1.2 Parets 

Finalment, un cop construïdes les fonamentacions, pilars i coberta, es procedeix a fer el mur de 

fàbrica que tancarà i envoltarà l'edifici de l'estació de bombament. Serà un mur format per blocs de 

formigó de 40x20x20 cm. 

9.  CONCLUSIONS 

9.1   Pretractament 

El tanc de pretractament projectat consisteix en un dipòsit tancat de planta rectangular de 5,50 

metres de longitud i 6,09 m d'alçada.  
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El dipòsit té les següents característiques geomètriques: 

 Alçada del mur: 0,7 m 

 Gruix de la solera: 0,14 m 

 Gruix del mur de tancament lateral: 0,14 m 

Les armadures a emprar són les quanties minimes, ja que es tracta d’un tanc  d’una profunditat 

molt i molt petita. 

La construcció es realitzarà en diferents fases però sense juntes de dilatació. El farciment de terres 

es durà a terme un cop finalitzada l'estructura. 

L'obra es completa amb la impermeabilització dels paraments dels alçats i la col·locació de les 

conduccions hidràuliques. 

9.2   Tanc Imhoff 

El tanc Imhoff projectat consisteix en un dipòsit tancat de planta rectangular d'uns 8,20 metres de 

longitud i 6,09 m d'alçada.  

El dipòsit té les següents característiques geomètriques: 

 Alçada del mur: 6,09 m 

 Gruix de la solera: 0,40 m 

 Gruix del mur de tancament lateral: 0,35 m 

Les armadures a emprar estan en indicades en els plànols. 

La construcció es realitzarà en diferents fases però sense juntes de dilatació. El farciment de terres 

es durà a terme un cop finalitzada l'estructura. 

L'obra es completa amb la impermeabilització dels paraments dels alçats i la col·locació de les 

conduccions hidràuliques. 

9.3   Edifici de bombament 

L'edificació que tanca l'estació de bombament a projectar consisteix en la construcció d'una nau de 

nova planta, que contindrà a més els serveis i una sala on emmagatzemar les eines a utilitzar en 

l'explotació i manteniment de l'EDAR.  

Es tracta d'una edificació quadrada de dimensions 6 x 6 metres. L'estructura es conforma a partir de 

dos pòrtics de perfil metàl·lic de 6 metres de llum, separats a 6 metres.  

Els pilars i llindes es realitzen amb el perfil HEB-160. La coberta es crea a partir de 10 corretges de 

coberta de perfil IPN-120, separades 0,8 metres. A efectes de dimensionament, és necessària la 

disposició de tirants. El pendent dels faldons de la coberta és del 20%.  

Pel que fa a la coberta final de l'edifici, a causa de la poca inclinació de la coberta s'ha decidit 

utilitzar plaques de perfils de fibrociment, proporcionant elles mateixes estanquitat. Sobre les 
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plaques es col·locaran teules de pissarra, element típic en les teulades de les cases dels nuclis 

propers.  

La fonamentació consisteix en sabates sota cada pilar de l'estructura de dimensions 1,3 x 1,3 x 0,9 

metres. Les sabates estan unides longitudinalment per una riostra de 0,5 m d'ample i 0,50 m de 

cant.  

Finalment, un cop construïdes les fonamentacions, pilars i coberta, es procedeix a fer el mur de 

fàbrica que tancarà i envoltarà l'edifici de l'estació de bombament. Serà un mur format per blocs de 

formigó de 40x20x20 cm. 

9.4   Pou de bombament 

El pou de bombament projectat consisteix en un dipòsit tancat de planta rectangular de 1,6 metres 

de longitud i 1,09 m d'alçada.  

El dipòsit té les següents característiques geomètriques: 

 Alçada del mur: 1,09 m 

 Gruix de la solera: 0,40 m 

 Gruix del mur de tancament lateral: 0,35 m 

Les armadures a emprar estan en indicades en els plànols. 

La construcció es realitzarà en diferents fases però sense juntes de dilatació. El farciment de terres 

es durà a terme un cop finalitzada l'estructura. 

L'obra es completa amb la impermeabilització dels paraments dels alçats i la col·locació de les 

conduccions hidràuliques. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

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

l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements: 

 Accessos 

 Pavimentació 

 Drenatge Superficial  

 Aigua Potable 

 Subministrament elèctric i enllumenament 

 Jardineria 

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques, 

definirem les seves característiques. 

2.  TANCAMENT DE LA PARCEL·LA I ACCÉS 

L’accés a l’EDAR es farà a partir d’un camí ja existent en l’actualitat. Aquest camí és de terra tot i 

que, fins que es separa de la nova carretera és un tram asfaltat d’uns 6 metres d’amplada. 



ANNEX 11. URBANITZACIÓ I JARDINERIA Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya  3 
  

 

Des del camí es podrà accedir a l’EDAR. S’hi instal·larà una porta metàl·lica de doble porta i 

d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb el tancament metàl·lic que 

envoltarà tot el perímetre de la depuradora. 

Tot el recinte quedarà ben definit amb una valla de malla metàl·lica amb subjecció a piquets 

separats cada 3 metres i amb filferros torsors. La valla tindrà 2 metres d’alçada. 

Aquest tancament es fa per a evitar la possible entrada de nens o animals a la planta, degut als 

perills que per a ells això pot comportar. El tancament de l’aiguamoll es fa mitjançant una tanca 

metàl·lica de simple torsió de color verd. 

3.  PAVIMENTACIÓ 

Cal dotar a tota la planta depuradora d’un ferm adequat al seu ús, de manera que tingui una llarga 

vida útil, que els costos de manteniment i construcció siguin petits, i que la imatge que transmetin a 

l’usuari sigui positiva. 

Dins de l’EDAR la major part del paviment està composat per llambordí prefabricat de formigó de 

color vermell les dimensions del qual són de 20cm x 10cm x 8cm.  

 

Figura 1 Aspecte dels llambordins 

Els llambordins resisteixin càrregues pesades sense trencar-se.  

Els vials son les àrees on es preveu que hi pugui circular maquinaria, persones i vehicles. Aquests 

rodegen els aiguamolls i formen part de l’espai que hi ha a l’entrada. L’ample total de cada un 

d’aquests vials es de 3,5 m, establerts bàsicament per a assegurar l’estabilitat dels talussos. 

Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Al voltant dels 

aiguamolls tan sols es preveu la circulació de vehicles en moments puntuals en que es faci necessari 

actuar en els aiguamolls. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament persones. No és 

necessària maquinaria lleugera per al manteniment diari de la planta.  

A l’entrada de la planta sí que hi poden accedir vehicles pesats, com els camions que 

periòdicament, un any segons el projecte, s’encarreguen del buidat dels fangs del tanc Imhoff. Els 

vials presentaran un pendent del 1% alternativament, per tal de drenar per gravetat l’aigua que 

caigui sobre ells. 

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia segons la 

normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcel·la on se situa l’EDAR i s’ha suposat 
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que no té una qualitat suficient per tal de servir com a explanada. S’ha decidit  utilitzar una 

explanada E2 o E3: 

- Llambordí de 8 cm 

- 3-5 cm de sorra 

- 10cm de formigó de baixa qualitat (H-100) 

- Explanada compactada 

 

Figura 2 Explanació classe E2 

És un paviment antilliscant. Es col·locarà sobre el terreny compacte, amb un 95 % de Pròctor 

modificat, una capa d’arena de 30 mm de d’espessor. Posteriorment es col·locaran els blocs de 

formigó amb una separació entre ells de 2 mm de gruix, els quals s’ompliran també de sorra. 

Col·locats els blocs es procedirà a compactar amb aparells vibratoris. 

 És important que tot el paviment de llambordins  tingui un confinament lateral al llarg de tot el seu 

perímetre per evitar desplaçament de les peces, l’obertura de les juntures i la pèrdua de unió entre 

els llambordins. 

Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció d’una vorada del tipus indicat en els plànols 

d’obres complementaries, als extrems de la plataforma. Té l’aspecte que es mostra a la Figura 3. 

  

Figura 3 Vorada utilitzada 
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4.  APARCAMENT I MOVIMENT DINS L’EDAR 

No s’ha previst situar específicament places d’aparcament encara que hi ha espai suficient a la 

planta per poder aparcar un o més cotxes. Per al movimemt de vehicles i persones dins l’EDAR s’han 

previst rampes de pendent màxima del 10% i s’han evitat escales, que amb les gelades de l’hivern 

poden suposar un risc en cas que s’hi acumuli gel. 

5.  DRENATGE SUPERFICIAL 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície de la planta 

depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a l’exterior de 

l’EDAR evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació d’acumulacions d’aigua en qualsevol 

zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua que pugui caure sobre els vials vagi a parar als 

aiguamolls, ja que aquesta afecta als processos de depuració, ja que en ser un aigua eminentment 

pura, dilueix la carrega orgànica i disminueix el temps de permanència hidràulica de l’aigua en els 

aiguamolls. 

El drenatge superficial és fa mitjançant embornals. Es connecten al by-pass a través de canonades 

de PEAD que s’instal·len amb l’objectiu de drenar cap al torrent sense que entri al circuit de 

depuració. 

6.  ABASTAMENT D’AIGUA 

S’ha decidit instal·lar una aixeta d’aigua potable. Aquesta permet netejar els estris i la  higiene a 

més de per consum. L’aigua potable s’obté de la connexió a la xarxa general d’aigua potable  que 

arriba fins Balltarga. La connexió es realitza mitjançant una canonada de fossa de 20 mm de 

diàmetre que seguirà el traçat del col·lector. L’aixeta es troba a l’edifici de bombament.  

7.  ELECTRICITAT 

És necessari portar la xarxa elèctrica fins a l’EDAR per tal d’alimentar el sistema de bombament i 

l’enllumenat de l’edifici de bombament. La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa 

tensió que arriba a Balltarga seguint el traçat del col·lector i fins arribar a l’estació de bombament. 

Des d’allà s’enviaran cables a les instal·lacions que requereixin subministrament elèctric.  

8.  ENLLUMENAT 

Per tal de garantir condicions de seguretat durant les tasques dels operaris en dies foscos, s’ha 

cregut convenient i necessari instal·lar un sistema d’enllumenat que permeti desplaçar-se per 
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l’EDAR. Això es pot resoldre amb il·luminació de terra, que bàsicament il·luminarà els vials. Al 

voltant de l’estació de bombament es col·locaran quatre bàculs. 

9.  TREBALLS DE JARDINERIA 

9.1   Jardineria a l’estació 

La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte ambiental. De 

forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop dels aiguamolls per la possibilitat de que 

les arrels acabin afectant la impermeabilitat dels aiguamolls. També s’ha evitat la instal·lació 

d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’han escollit plantes de la zona habituades a 

la climatologia de la zona.  

L’àrea enjardinada de l’EDAR ocupa una superfície pròxima als 375,20 m2. La major part d’aquesta 

àrea es troba al perímetre de la planta que coincideix amb la zona dels talussos.  La vegetació, en 

aquest sentit, també pot aportar estabilitat als talussos mitjançant la xarxa d’arrels implícita a la 

vegetació.  

També es situen zones de jardí al costat del l’accés a la planta i al costat de les rampes. Aquestes 

últimes zones tenen un caire sobretot estètic.  

Els criteris de selecció de la coberta vegetal d’aquest espai han estat: 

 Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu manteniment 

de manera habitual. En situacions de sequera extrema es preveu destinar part de 

l’aigua potable del punt que hi ha instal·lat per a aquesta finalitat però recalcant 

l’excepcionalitat de la mesura. Es descarten grames i gespes.   

 Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat vegetació 

autòctona, que no suposi una alteració de les condicions de l’entorn ni pugui actuar 

com a vector de transmissió de noves espècies. Alhora, aquest criteri enllaça amb 

l’anterior.  

 Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del sòl ni 

aconseguir un efecte de pantalla visual.  

 Climatologia de la zona: Es tracta de clima mediterrani, caracteritzat per hiverns suaus 

i estrès hídric estival. 

Per tot això, l’espècie seleccionada ha estat el Junniperus communis (Ginebre). És una espècie que 

es pot trobar a la comarca i que resisteix bé les baixes temperatures. Floreix a la primavera i 

apareixen fruits a la tardor. 
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Figura 4  Ginebre 

9.2   Macròfits dels aiguamolls 

Com a macròfits dels aiguamolls s’ha decidit la utilització del canyís (Phragmites Australis) pels 

diferents aiguamolls. 

Es una planta perenne que pot arribar als 4 metres d’alçada i els dos centímetres de diàmetre.  Sol 

habitar en sols humits a la vora de rius i llacs. Suporten adequadament salinitats altes de l’aigua. 

 

Figura 5  Canyís 
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10.  VALLES DE PROTECCIÓ DELS TALUSSOS 

Per evitar caigudes des del capdamunt dels terraplens i per facilitar el trànsit a peu a les rampes 

s’ha previst la instal·lació d’una tanca de fusta tipus texana. 

S’ha triat aquesta per ser una de les més utilitzades pel tancament dels jardins de les cases de la 

zona. Es col·locarà clavada al capdamunt dels terraplens transitables en una zona de 0,5 sense 

pavimentar. Veure plànols d’urbanització. 

 

Figura 6  tanca de fusta texana 
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1.  INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest document és que tots els punts característics de l’obra tinguin unes 

coordenades XY referides a uns eixos definits i que a més, tots aquests punts puguin materialitzar-

se en el terreny des de dos bases de replanteig com a mínim. 

2.  REPLANTEIG 

2.1   Bases topogràfiques de replanteig 

S’han d’escollir les bases de partida mes properes a l’obra, com a mínim tres. Les bases que 

anomenem a continuació s’hauran iniciat a partir de vèrtexs geodèsics. 

Base 1 : Beders 

X = 401892.680 Y = 4690190.923 

Base 2 : Bor 

X = 401709.195 Y = 4689069.714 

Base 3: Balltarga 

X = 401957.969 Y = 4691164.401 

Base 4 : Riu 

X = 403027.781  Y = 4688610.967 
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Al plànol 21 del document de plànols del projecte, s’hi indiquen els punts de referència necessaris 

per a poder replantejar tota l’obra. Aquests punts es llisten en coordenades UTM, les quals 

s’adjunten a continuació: 

2.2   Punts de definició de l’alineació del col·lector 

En el plànol en planta del col·lector pel replanteig, es mostren els punts característics per definir 

correctament l’alineació. Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior, i 

tenen un nom el qual s’escriu juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en la intersecció 

de la creu, ve definit per unes coordenades UTM, les quals s’han llistat a continuació: 

PUNT    X UTM       YUTM 
 
1. 401992.361 4688930.448 
2. 401936.788 4689103.012  
3. 401924.609 4689148.127 
4. 401906.750 4689183.987 
5. 401848.865 4689251.157 
6. 401825.185 4689295.108 
7. 401764.946 4689485.784 
8. 401744.809 4689530.521 
9. 401638.968 4689624.501 
10. 401618.035 4689531.802 
11. 401634.298  4689555.291 
12. 401625.213  4689593.533  
13. 401645.797  4689667.481 
14. 401656.467 4689708.206 
15. 401550.063 4689877.355  
16. 401492.440 4690167.440 
17. 401615.101 4690096.843 
18. 401585.933 4690184.690  
19. 401425.220 4690713.317 
20. 401417.879 4690851.101 
21. 401573.328 4691013.123 
22. 401488.694 4690959.876 
23. 401471.904 4690912.767 
24. 401450.422 4690878.064 
25. 401369.512 4690838.141  
26. 401344.765 4690836.731 
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2.3   Punts de definició de la planta de l’EDAR 

En el plànol en planta de l’EDAR pel replanteig, es mostren els punts característics en l’obra. 

Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior, i tenen un nom el qual s’escriu 

juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en la intersecció de la creu, ve definit per unes 

coordenades UTM, les quals s’han llistat a continuació. 

PUNT    X UTM       YUTM 
 
1. 401348.569 4690836.731 
2. 401304.191 4690927.454 
3. 401278.681 4690943.870 
4. 401253.679 4690944.817 
5. 401247.248 4690910.061 
6. 401249.307 4690874.256 
7. 401246.848 4690819.673 
8. 401266.997 4690798.457 
9. 401343.427 4690835.976 
10. 401328.976 4690864.248 
11. 401289.311 4690841.792 
12. 401257.147 4690830.577 
13. 401282.919 4690883.707 
14. 401313.109 4690901.642 
15. 401258.867 4690876.300 
16. 401284.222 4690910.382 
17. 401278.923 4690921.658 
18. 401264.548 4690907.556 
19. 401272.867 4690938.122 
20. 401263.229 4690936.061 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest apartat té com objectiu inicial el definir, amb tota la precisió possible, els terrenys que són 

estrictament necessaris per a la correcta execució de les obres contemplades en el projecte, i en 

segon lloc, donar a conèixer el valor econòmic dels béns i drets que són de necessària ocupació. 

2.  AFECCIONS 

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

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

La superfície a expropiar s'ha delimitat a la superfície imprescindible per a la correcta execució dels 

pous projectats al llarg del traçat del col·lector i de l’EDAR. Les superfícies afectades per les 

servituds de pas s'han delimitat a un ample total de 3,00 metres centrats a l'eix de conducció. Totes 

les servituds comporten una ocupació temporal. Aquesta ocupació s'ha considerat de 12 metres en 

les servituds subterrànies i a comptabilitzar a partir del límit de servitud. 

2.1   Expropiacions 

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

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

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

necessari expropiar els terrenys on s’ha de construir l’EDAR. 

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

afecta una superfície de 10717,53 m2, que corresponen en la seva totalitat a terrenys rústics. El 

desglossament de les superfícies objecte d'expropiació en aquest tram es detalla per municipis i 

classes de sòls a la Taula següent. 
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Terme municipal Superfície (m2)) 

Bellver de Cerdanya 10717,53 

TOTALS 10717,53 

Taula 1 Superficies afectades per expropiació 

2.2   Imposició de servituds 

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

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

l'immoble.  

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

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

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

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

La zona de servitud d'aqüeducte, es constituirà en els trams de canonada soterrada, la qual queda a 

disposició permanent de l'Administració, propietària de les infraestructures de les transferències i 

així poder efectuar obres de reparació o manteniment de les conduccions. Sobre de la servitud 

d'aqüeducte hi ha la prohibició de realitzar treballs de conreu, excavació o altres semblants, així 

com l'aixecament d'edificacions, construccions de desguassos, amuntegament de terres, realització 

de desmunts o altres anàlegs, que puguin suposar un perjudici per a la conducció i les seves 

instal·lacions annexes, o que impossibilitin les tasques de reparació i inspecció necessàries. 

L'amplada de la franja de servitud d'acord serà de 1,5 metres a banda i banda de la canonada. 

Aquesta ocupació de servituds afecta una superfície total de 7991,83 m2, amb el desglossament per 

municipis que es mostra a la taula següent: 

Terme municipal Aèrea (m2) Subterrània (m2) Totals 

Bellver de Cerdanya 0,00 7991,83 7991,83 

TOTALS 0,00 7991,83 7991,83 

Taula 2 Superficies afectades per imposició de servituds 

2.3   Zona d’ocupació temporal 

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

ocupar per dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el Projecte i per un espai 

de temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització d'execució de les 

mateixes. 

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

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

temporal s'utilitzaran, entre altres usos, principalment per les canonades enterrades, instal·lacions 
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d'obra, abassegaments de terra vegetal, tallers, magatzems, laboratoris, dipòsits de materials i en 

general per a totes quantes instal·lacions siguin necessaris per a la correcta execució de les obres 

previstes o definides en aquest projecte. 

S'ha determinat una ocupació temporal de 12 metres per a les afeccions enterrades. L'ocupació 

temporal destinada a provisions generals de l'obra es localitza pròxima al tanc Imhoff de l'EDAR. 

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

pou P32. 

S'ocupen un total de 31600,84 m2 d'ocupació temporal amb el desglossament per municipis que 

s'indica a la Taula següent. 

Terme municipal Superfície (m2) 

Bellver de Cerdanya 31600,84 

TOTALS 31600,84 

Taula 3 Superficies afectades per ocupació temporal 

3.  VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 

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

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

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

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

Les valoracions de sòl s'han efectuada segons els criteris establerts en el títol III de la Llei 6 / 1998. 

Els preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la Taula següent: 

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

en la vigent Llei d'expropiació forçosa. En cap cas els prejudicis irrogats han estat superiors al valor 

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

La valoració per les servituds de pas s'ha realitzat en funció del tipus de gravamen i grau de limitació 

del ple domini impost sobre la parcel·la afectada. Els preus aplicats per a la valoració dels béns són 

els que s'indiquen a la taula següent. 

Municipi Tipus Superfícies (m2) Preu (€/m2) Valor d’expropiació (€) 

Bellver de 
Cerdanya 

Servitud de pas 7991,83 0,45 3596,32 

Expropiació 10717,53 0,90 9645,78 

Ocupació temporal 31600,84 0,25 7900,21 

 TOTAL 50310,198  21142,31 

Taula 4 Superficies i valoració de terrenys afectats per expropiació total 
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Les expropiacions i ocupacions per la construcció dels col·lectors i l’EDAR dels nuclis de la zona est 

de Bellver de Cerdanya s’han valorat en un total de VINT-I-UN MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS 

AMB TRENTA-UN CÈNTIMS. 

4.  SERVEIS AFECTATS 

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

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

provocar una desviació provisional o definitiva dels mateixos, amb la finalitat de que l’obra es pugui 

portar a terme garantint la seguretat dels treballadors i alhora, assegurant el servei constant i 

eficient de cadascun dels serveis. 

Una primera observació visual de la zona no permet determinar la necessitat de desviar cap tipus de 

servei. Si que permet, d’altra banda, identificar la línea aèria de mitja tensió que arriba a l’estació 

transformadora de Beders. Aquesta no haurà de ser desviada, però durant la construcció del 

col·lector caldrà anar amb especial atenció a aquesta línia. 

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

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

existents en la zona, amb la realització de les cates i replantejos necessaris, abans de l'inici de les 

obres. Les Companyies de Serveis indicaran, en cas d’haver algun servei afectat, com realitzar els 

treballs sense risc i sense afectar la seva eficiència. En cas de no ser possible respectar algun dels 

serveis, la Companyia responsable del mateix indicarà la forma més adequada de fer la reposició. 

El cost en el projecte a causa de la restitució i afectació de possibles serveis afectats es troba com 

partida alçada i s’ha estimat en 6000 € (SIS MIL EUROS). 
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1.  BALANÇ DE TERRES 

A la següent taula es recull el balanç de terres que podran ser reutilitzades, les que s’hauran de 

portar a abocador y aquelles que s’hauran d’aportar. 

 
Excavació 

(m3) 
Reblert pròpia obra 

(m3) 
Reblert aportació 

(m3) 
Abocador 

(m3) 

 Terra 
vegetal 

Altres 
Terra 

vegetal 
Altres Sorra Grava Escollera 

Terra 
vegetal 

Altres 

 

         

EDAR 5111,25 12470,39 637,35 8320,19 792,62 2908,00 2,00 4473,90 4150,20 

Eix Principal 8674,20 3866,11 8674,20 2774,07 1092,04 0,00 29,06 0,00 1092,04 

Eix Pedra 4784,04 2209,14 4784,04 1588,50 620,64 0,00 0,00 0,00 620,64 

Eix Beders 1126,20 599,48 1126,20 418,58 180,91 0,00 0,00 0,00 180,91 

Eix Balltarga 1398,00 699,53 1398,00 560,61 138,92 0,00 19,38 0,00 138,92 

Instal·lacions 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 21093,69 19844,65 17519,79 13661,94 2825,12 2908,00 50,44 4473,90 6182,70 

Taula 1 Balanç de terres 

Part de les terres excavades són reutilitzades a la pròpia obra. De la compensació de terres resulta 

un volum necessari de 5.783,56 m3 de material de préstec (inclòs material granular dels aiguamolls) 

i un volum de terres excedents de 11.106,35 m3. 
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2.  CANTERES I PRÉSTECS 

A la zona d’estudi s’han localitzat diverses explotacions d’àrids y materials granulars que poden utilitzar-se com a materials de préstec. 

Explotació Recurs Àrea (m2) Empresa Coordenades (m) 

Prullans Calissa 144.414,881 El Serrat 
X 397294,1028 

Y 4692800,604 

Montellà Calissa i granit per escollera 19.507,900 Mármoles y granitos Segovia S.L. 
X 391548.2 

Y 4689746.7 

Luisa Isabel Calissa 102856,937 Flotats, SA 
X 403138,5154 

Y 4693509,592 

Erm Llarg Calissa 40416,912 Forcada, SA 
X 404921,3915 

Y 4692549,439 

Ampliació Erm Llarg Graves 103085,741 Forcada, SA 
X 405058,6954 

Y 4692417,573 

Camp De Sant Vicenç I Graves 16342,024 Excavacions Ribot, S.L. 
X 404861,6571 

Y 4692304,841 

Camp del l’Hermot Graves 12842,037 Forcada, SA 
X 404393,3432 

Y 4692345,229 

Cantera Montanya de Pi Calissa 7783,749 Casanova Vila, Isidre 
X 397443,0272 

Y 4688059,639 

Cantera De Pi Calissa 1175,178 Ajuntament de Pi 
X 397489,508 

Y 4688014,914 

El Corral Calissa 6546,022 Ajuntament de Bellver de Cerdanya 
X 403401,4832 

Y 4687727,292 

Taula 2 Explotacions d’àrids i escollera 
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Figura 1. Situació de les canteres 
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3.  ABOCADORS 

L’únic abocador controlat per a terres i runa de la construcció a la comarca de la Cerdanya, proper a la zona de projecte, és el dipòsit de Prats de Sansor.  

 

   Figura 2. Situació de l’Abocador 
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1.  INTRODUCCIÓ 

En aquest Annex s’expliquen per una banda, les actuacions a fer per posar en marxa l’EDAR, per 

assegurar al màxim el bon funcionament de la planta depuradora i per a assegurar la higiene de tots 

els elements de la planta i la salut de l’operador. També es descriuen els controls analítics i el 

tractament de les dades a realitzar per a comprovar el bon funcionament de la planta. 

Per altre part, es fa una valoració dels costos anuals que pot tenir l’EDAR, un cop aquesta ja es trobi 

a ple rendiment, tot assegurant un bon funcionament i la qualitat projectada de l’aigua efluent. 

2.  MANTENIMENT DE L’ESTACIÓ DEPURADORA 

Com que un dels avantatges de la depuració per aiguamolls construïts es la seva simplicitat 

operativa, sovint es pensa que no és necessari el seu manteniment. La realitat és que és necessari 

pel bon funcionament de la planta un operador familiaritzat amb el procés i que sàpiga interpretar 

els possibles símptomes de mal funcionament , i que sigui capaç de prendre les mesures oportunes.  

El manteniment de l’EDAR se centra en dos aspectes fonamentals: 

 Cura de l’obra civil: neteja de la unitat de pretractament, i de tractament primari,  tanques, 

camins, jardineria, ... 

 Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores. 

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

condueix a problemes de funcionament. 
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2.1   Posada en funcionament 

2.1.1 Aiguamolls construïts 

A continuació s’indiquen recomanacions a seguir per tal d’assegurar la posada en funcionament 

l’estació depuradora. 

Plantació dels macròfits 

Arribar a una bona cobertura vegetal és relativament simple; no obstant, s’han de respectar una 

sèrie de principis que es detallen seguidament. Abans de la plantació és convenient que el 

contractista hagi fet les proves de impermeabilitat. En cas contrari, si es detecten punts o zones 

permeables després de la plantació, la seva reparació serà més costosa. 

a. La plantació (en el nostre cas canyís i joncs subministrats comercialment en tests) s’ha 

de realitzar preferentment durant la primavera. No obstant això, es pot portar a terme 

en qualsevol època de l’any i en aquest cas s’ha de tenir en compte que si es realitza 

en la tardor o en l'hivern, el creixement vegetal no serà evident fins a la temporada 

següent. 

b. El nivell de cobertura arribat depèn especialment de la densitat de la plantació. Si la 

plantació és per exemple 3 plantes /m2, la cobertura al final de l’època de creixement 

pot ser l’adequada. En qualsevol cas, l’experiència prèvia en aiguamolls construïts 

indica que l’abast d'una bona cobertura pot retardar-se durant 1 o 2 anys en el cas dels 

aiguamolls de flux subsuperficial. 

Preparació del sòl 

En el moment de la plantació el sòl haurà d’estar esponjós (mai compactat). El sòl també haurà 

d’estar humit, ja que l’assecat del sòl produeix la mort de les plantes i afavoreix el creixement de 

dolentes herbes. 

Aigua a utilitzar durant la plantació 

L’addició de l’aigua residual tractada en aquest sistema és recomanable iniciar-la a partir de que es 

vegi que les plantes han crescut un poc. D’aquesta forma es garanteix un mínim de creixement de 

les plantes abans de començar a afegir aigua amb una salinitat elevada, que pot afectar al 

desenvolupament de les plantes. Durant la posta en funcionament del sistema es recomana utilitzar 

aigua potable; en el cas que això no sigui possible, s’ha de tenir en compte que l’aigua residual pot 

afectar al creixement de les plantes i fer que sigui més lent.  
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2.2   Cura de l’obra civil 

El manteniment de la depuradora en bones condicions és un de les tasques fonamentals de 

l’operador. L’operador ha de ser conscient que aquest treball és molt important per a la comunitat, 

i que és responsable de les possibles amenaces a la salut pública que poden derivar-se d’un 

manteniment incorrecte de la depuradora. 

2.2.1 Reixes de desbast 

Els sòlids atrapats per la reixa son eliminats periòdicament, i s’acumulen en un contenidor, des d’on 

han de ser retirats per l’operador en un altre contenidor. S’han de retirar al menys un cop al dia. 

Aquesta tasca la realitzarà l’operari contractat. 

Els sòlids s’acumularan en un contenidor i s’hauran d’entregar de manera periòdica, preferiblement 

dos cops per setmana, a l’abocador municipal d’escombraries. 

2.2.2 Tanc Imhoff 

Els fangs acumulats en el tanc Imhoff es retiraran una vegada cada 12 mesos. Degut al fet que 

l’estimació del volum emmagatzemat en el tanc Imhoff és aproximada, s’haurà de comprovar la 

capacitat lliure d’acumulació de fangs en la zona de digestió una vegada al mes. En cas de no 

realitzar-se aquests treballs no es garanteix el funcionament correcte del tractament secundari. 

2.2.3 Arquetes i canonades 

La inspecció de cada un d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar plàstics, fulles, 

draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions. 

2.2.4 Recollida dels macròfits 

No es preveu un manteniment abans dels 2 o 3 anys posteriors a la posta en funcionament del 

sistema de tractament. La recollida dels macròfits s’ha de realitzar segons el percentatge de la 

cobertura vegetal i en el moment de la seva mort (una vegada a l’any, normalment a la fi de la 

tardor), recollint tan sols la part superior de la planta i la capa de matèria orgànica acumulada en la 

superfície del substrat; d’aquesta forma s’evita l’aportament de matèria orgànica a l’aigua que 

circula pels aiguamolls.  

2.2.5 Talussos 

Els talussos són elements sensibles al deteriorament. Les causes del seu deteriorament són 

diverses: creixement no desitjat de plantes, erosió degut a les pluges i caus de diferents animals. 

L’operador ha d’inspeccionar els talussos per a detectar senyals d’erosió i el possible 

desenvolupament d’esquerdes.  
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Actuacions en cas de presentar-se algun dels anteriors problemes: 

 Reblir les esquerdes amb terra, preferiblement argila. Igualar el terreny i compactar-ho. 

 Eliminar les males herbes que vagin creixent. 

2.2.6 Camins, reixa de tancament i altres elements 

La planta depuradora esta rodejada per una tanca metàl·lica, que deixa lliure accés al vent. Caldrà 

fer una revisió de la tanca un cop per setmana per detectar danys en el filferro o en els postes. Un 

possible deteriorament de la tanca, s’ha d’arreglar immediatament, ja que el recinte ha de quedar 

ben aïllat a l’entrada de persones i animals. 

Els camins d’accés a la planta han d’estar lliures del creixement de plantes i de formació de tolls 

d’aigua.  

Els camins interiors s’han de mantenir sempre lliures de males herbes. Si s’hi produeixen esquerdes 

o desperfectes ocasionats per les pluges, cal reparar-los de manera immediata. 

2.3   Mesures Higièniques 

L’operador de la planta ha de saber que està treballant amb una planta d’aigües residuals i que això 

implica un focus d’infeccions, per aquesta raó cal que prengui precaucions per a evitar riscos per a 

la seva salut. 

Les mesures de seguretat que s’enumeren a continuació han estat recomanades per l’Organització 

Mundial de la Salut: 

1. Instal·lar aigua corrent, i comptar amb bombones de lleixiu, sabó i tovalloles. 

2. Farmaciola amb el següent contingut: 

 Esparadrap 

 Cotó 

 Alcohol o aigua oxigenada 

 Mercromina o similar 

 Dissolució detergent desinfectant 

 Tisores 

 Pinces 

 Líquid repel·lent per insectes 

3. Roba de vestir pel treball: 

  Guants de goma 
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  Botes de goma 

  Casc 

  Dos monos 

4. Netejar-se les mans abans de menjar, i menjar únicament en zones específicament 

designades per a aquest us. 

5. Netejar les eines amb aigua neta desprès d’utilitzar-les. 

6. Desinfecta immediatament qualsevol ferida, tall o abrasió. 

7. Assecar-se curosament les mans, calçat i roba abans de manipular equips elèctrics. 

8. Usar solament eines especials amb aïllament en els equips elèctrics. 

9. Vacunar-se contra el tifus, tètanus, i altres infermetats que recomanen les 

autoritats sanitàries locals. 

10. Rebre informació de primers auxilis. 

2.4   Control analític: mostres i determinacions 

Durant l’explotació de la planta caldrà fer un seguiment mínim per tal d’aconseguir una avaluació 

adequada del comportament de la planta. Aquest seguiment es molt important per dues raons: 

 Conèixer l’eficàcia de la depuració en les distintes èpoques de l’any i en els distints aspectes 

relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos. 

 Detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores adequades per a 

evitar-les. 

2.4.1 Mostrejos: metodologia 

Freqüència dels mostrejos  

Es recomana escollir dos períodes de mostreig que es corresponguin als mesos més freds i més 

calents, per que és en aquestes èpoques quan l’eficàcia es màxima i mínima. Si és possible es 

realitzaran mes sondejos, i sinó es prendran mostres mensuals que es complementaran amb les dos 

campanyes anuals. 

Els mostrejos s’han de fer amb una periodicitat setmanal durant almenys cinc setmanes situades a 

la zona central de l’època seleccionada. També es convenient incloure mostrejos en cap de 

setmana, ja que la població es eminentment turística. Les mostres que es prendran seran puntuals, 

compostes o en profunditat, segons el que convingui. Els anàlisi les realitzarà l’empresa o institució 

que el propietari determini. 



ANNEX 15. MANTENIMENT i EXPLOTACIÓ Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

8              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

2.4.2 Determinacions analítiques 

En la taula 2.1 es recullen les variables que cal analitzar en plantes de tractament per llacunatge, els 

punts d’instal·lació on s’han de prendre les mostres i els tipus de mostreig a efectuar per a cada 

variable. 

 

Variable 

Punt de mostreig i tipus 

de mostra Observacions 

AR T A A2 EF 

DBO5 C P P P P  

DQO C P P P P  

Sòlids Suspensió C P P P P  

Colif. Fecals C P P P P  

Amoníac C P P P P  

Nitrats C P P P P  

Fòsfor total C P P P P  

PH C P P P P En cas de problemes d’olors 

Temperatura C C C C C Temperatura mitjana en F i M 

Oxigen dissolt C P P P C  

Conductivitat C    C  

Dades Meteorològiques       

Taula 1 Variables a determinar per al seguiment mínim de les llacunes d’estabilització (*) 

(*) AR: Aigua Residual bruta. T: Tanc Imhoff. A: Aiguamolls construïts de flux subsuperficial vertical. 
A2: Aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal. EF: Efluent Final C: Mostra Composta. P: 
Puntual. 

2.4.3 Anàlisis i presentació de resultats 

A mesura que passi el temps s’anirà generant una acumulació de resultats experimentals. És 

important que l’empresa o institució que s’encarregui de les anàlisi presenti els resultats de manera 

que siguin fàcils d’interpretar. Es realitzaran mitges, intervals de variació, es calcularà la variància, la 

mitjana, la moda, es calcularà el rendiment, i es realitzaran gràfics de barres o de línies per a cada 

un dels paràmetres. Posteriorment, tota aquesta informació s’arxivarà de manera ordenada, clara i 

adequada. 
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3.  VALORACIÓ DEL COST ANUAL D’EXPLOTACIÓ DE L’EDAR 

3.1   Introducció 

Per tal de determinar el preu anual de servei s’han analitzat separadament els costos fixes i els 

costos variables. 

 Costos fixes: aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es generen 

independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora d’aigües residuals. 

 Costos variables: aquells que són generats per la contaminació aportada per cada metre 

cúbic d’aigua tractada així com aquells costos d’energia que suposa el flux hidràulic del 

mateix. 

3.2   Costos Fixes 

3.2.1 Personal 

La planta disposarà d’un sol empleat que treballa a mitja jornada. Aquest empleat tindrà una 

formació que asseguri un coneixement somer dels processos que intervenen en la depuració de les 

aigües. Suposa un cost valorat en 9.000,00 €/any + Seguretat Social (25 %) 

Cost total personal        11.250,00 €/any 

3.2.2 Conservació i manteniment 

Segons experiències en obres similars, el cost de manteniment anual suposa un 1 % del cost de la 

implantació de l’obra civil. 

 Cost d’execució material de l’obra civil de l’EDAR   370.978,86€ 

 Percentatge del cost de manteniment   1 % 

Cost total manteniment obra civil EDAR   3.709,79 €/any 

3.2.3 Altres 

Dins d’aquest capítol s’inclouen els següents conceptes: 

 Material fungible   500,00 € 

 Despeses generals (neteja, insecticides, utensilis de treball, etc...)   1.200,0 € 

Cost total despeses varis   1.700,00 €/any 
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3.2.4 Resum costos d’explotació fixos 

Despeses fixes 

1. Personal   11.250,00 €/any 

2. Manteniment i conservació     3.709,79 €/any 

3. Altres      1.700,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES FIXES   16.659,79 €/any 

3.3   Costos Variables 

3.3.1 Evacuació de fangs 

Els fangs es transportaran a un abocador per a la seva disposició final. 

El cost d’evacuació incloent-hi càrrega, transport i cànon d’abocament, s’estimem en 100 €/m3 

Segons els càlculs de l’Annex Càlcul de procés, el volum de fangs a extreure anualment serà de 

91,10 m3. 

El cost anual d’evacuació de fangs serà llavors d’aproximadament 920 €/any. 

Cost total evacuació de fangs de la EDAR    920,00 €/any 

3.3.2 Resum costos d’explotació variables 

Despeses fixes 

1. Evacuació de fangs       920,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES VARIABLES        920 €/any 
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3.4   Resum costos d’explotació 

A.- Despeses fixes 

A.1.- Personal   11.250,00 €/any 

A.2.- Manteniment i conservació     3.709,79 €/any 

A.3.- Varis      1.700,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES FIXES       16.659,79 €/any 

 

B.- Despeses variables 

B.1.- Evacuació de fangs       920,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES VARIABLES        920,00 €/any 

 

COST TOTAL EXPLOTACIÓ        17.579,79 €/any 

 

El volum anual tractat per l’EDAR serà de 63.400 m3/any. Això suposa un cost de tractament unitari 

(per m3) de 0,28 €/m3. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Actualment, els nuclis de Bor, Pedra, Beders aboquen les seves aigües residuals de forma directa a 

les rieres d’aquesta zona. En el cas de Balltarga, existeix només un pretractament ja obsolet. Per 

aquesta raó, es proposa construir una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), element el 

qual, degut al seu funcionament, la superfície que ocupa i al producte que tracta, altera amb major 

o menor grau al medi que l’acull, i que pot generar cert rebuig per part de les persones que viuen o 

treballen a prop.  
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Encara que la implantació d’una instal·lació de tractament d’aigües residuals és, per ella mateixa, un 

fet positiu, les característiques d’una planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els residus 

generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal·la. En aquest annex es 

pretén exposar els efectes mediambientals i repercussions derivats de la construcció i explotació de 

l’estació depuradora d’aigües proposada. A partir d’això, es descriuen les mesures necessàries per 

tal de minimitzar o corregir els impactes produït. 

2.  LEGISLACIÓ 

El present Annex es desenvolupa en el marc legislatiu vigent, que implica tres administracions: 

2.1   Administració de la Unió Europea 

 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a 

l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  

 Directiva 97/62/CE del Consell, de 17 d'octubre de 1997, per la qual s'adapta al progrés 

científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

fauna i flora silvestres  

 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.  

 Directiva 85/337/CEE, del Consell, de 27 de juny de 1985 relatiu a l'avaluació de les 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient modificada 

per les Directives 97/11/CE i 2003/35/CE.  

2.2   Administració de l'Estat  

 Llei 9 / 2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes 

en el medi ambient.  

 Llei 6 / 2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny 

de 1986, d'Avaluació d'impacte ambiental, desenvolupat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 

de setembre.  

2.3   Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya  

 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Desplegat per l'Ordre MAB 

62/2003, de 13 de febrer.  

 Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització 

de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.  

 Llei 22/2003 de Protecció dels animals. Modificada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol.  

 Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local de modificació del 

Decret 12/89 de 17 d'abril.  

 Llei 3 / 1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. 

Modificada per la Llei 1 / 1999, de 30 de març, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, i la Llei 4 / 
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2000 de 26 de maig. Desenvolupada pel reglament aprovat pel Decret 136/1999 de 18 de 

maig. Desenvolupada en la disposició transitòria addicional cinquena pel Decret 170/1999 

de 29 de juny.  

 Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals.  

 Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 Ordre 1984.11.05, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.  

 Llei 9 / 1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm 1807, de 

1993.10.11).  

 Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. 

Desenvolupa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Modificat pel Decret 

213/1997, de 30 de juliol.  

 Decret 144/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental (DOGC núm 1000, de 

1988.03.06 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/87, de 9 de juny sobre Arbres monumentals. Generalitat de Catalunya. Amb 

noves declaracions mitjançant ordres de 20 d'octubre de 1987, de 30 d'agost de 1988, de 8 

de febrer de 1990, de 19 d'abril de 1991 i de 3 de desembre de 1992.  

 Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per 

l'Ordre del 23 de maig de 1986, i modificacions del 26 de novembre de 1986 i de 16 de juliol 

de 1990.  

 Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes 

de la flora autòctona de Catalunya. 

3.  DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

3.1   Situació geogràfica  

El terme municipal de Bellver de Cerdanya, amb una extensió de 98,2 km2 i una altitud de 1.050 

metres, se situa a la comarca de la Cerdanya, província de Lleida. Les seves coordenades són: 42 º 

22'21 "N, 1 º 46'38" E.  

Els nuclis estudiats, se situen a l’est de Bellver de Cerdanya.  

Els terrenys on es projecta la present actuació se situen en el marge del torrent de la Bavosa.  

3.2   Climatología  

El clima de la comarca de la Cerdanya varia considerablement segons el relleu i la diferent insolació 

entre les vessants N i S, ja que l'orientació de la vall és en direcció EW.  
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Els vessants elevades tenen un clima d'alta muntanya, mentre que els vessants inferiors i la plana 

gaudeixen d'un clima mediterrani amb tendència continental de muntanya mitjana. Els hiverns són 

freds (fins a -15 º C) i a l'estiu els dies són càlids i les nits fresques. Les precipitacions són abundants 

durant tot l'any encara que durant l'hivern solen concentrar-se en les zones altes, adoptant formes 

de neu (de novembre a maig). A causa de la influència dels vents marítims, la pluviositat sol més 

abundant que escassa en el llevant, i moderada a ponent. La boira és un fenomen gairebé 

inexistent.  

3.3   Geología i edafologia  

La comarca de la Cerdanya ocupa la depressió que hi ha entre la serra del Cadí-Moixeró (Pre-

Pirineus) i els Pirineus orientals catalans, i correspon a un sistema orogràfic que tanca la conca de 

l'alta vall del riu Segre. Està constituïda per dues grans unitats de relleu: la depressió formada per la 

conca del Segre, gran vall d'orientació EW d'origen tectònic, i les vessants muntanyoses que 

l'emmarquen.  

  

Figura 1. Pirineus i serra del Cadí-Moixeró 

Els relleus muntanyosos estan constituïts per roques primàries cristalinas i sedimentàries 

paleozoiques. Les primeres estan representades per granit amb les seves variants, i es troben en les 

crestes de la vessant N. Els esquists pissarrosos del paleozoic tenen la seva màxima representació 

en el massís del Carlit, mentre que la barrera S del Cadí, que pertany al secundari, és de roca 

calcària i profundament erosionada. L'època terciària, en els períodes de l'Eocè, amb l'aixecament 

del Pirineu, i Oligocè, caracteritzat per la labor erosiva de les aigües, va ocasionar falles, plegaments 

i enormes sediments, com els que avui en dia formen la plana cerdana. Al Miocè apareix un nou 

moviment tectònic, s'aixeca la Serra del Cadí i s'ocasiona, al S, el gran plegament diapíric del 

Berguedà, mentre que al nord es forma el llac miocènic de la Cerdanya. La vall està format per 

terrenys quaternaris luvials, dipositats sobre el terciari.  

L'annex de Geologia inclou una descripció detallada de les característiques geològiques de la zona 

d'actuació. 

El traçat del col lector discorre per camps de conreu, terrenys d'inclinació suau amb cultius 

herbacis. El gruix de terra vegetal oscil·la al voltant dels 0,5 metres. 
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3.4   Hidrologia superficial i subterrània  

La Cerdanya és un sistema orogràfic que tanca la conca de l'alta vall del riu Segre. El Segre neix a la 

vessant N del Puigmal, al coll de Finestrelles, i recorre tota la vall fins a la Seu d'Urgell, on rep les 

aigües del riu de la Valira, provinent d'Andorra, gira cap del S i continua el seu recorregut per la 

comarca de l'Alt Urgell. Les muntanyes que tanquen la Cerdanya estan formades per profundes valls 

que tributen al Segre.  

 En el terme municipal de Bellver de Cerdanya, els principals rius i torrents que aboquen les seves 

aigües al riu Segre són: torrent de la Bavosa, torrent de Bor, torrent de riu de Santa Maria, torrent 

de Riell, torrent de Pi, torrent de Carcadé i torrent de Ridolaina pel marge esquerre, i riu Duran i 

torrents de la Farga Vella, Ulldebou i Anes al marge dret.  

El traçat del col lector discorre pel marge esquerre del riu Segre, i creua el torrent de la Bavosa  i 

dos dels seus afluents: torrent de la Fontseca i torrent de Balltarga.  

  

Figura 2. Torrent de la Bavosa 

Actualment les aigües residuals de Pedra, Bor i Beders són abocades a la llera del torrent de la 

Bavosa sense cap depuració prèvia. El nucli de Balltarga disposa d’un pretractament completament 

obsolet. 

S'ha consultat la informació referent a qualitat de les aigües superficials de l'Agència Catalana de 

l'Aigua, i al terme municipal de Bellver de Cerdanya no hi ha cap punt de control.  

Des del punt de vista hidrogeològic dels materials que formen el subsòl de l'àrea d'estudi donen lloc 

a tres sistemes aqüífers:  

Aqüífer Quaternari. Està format pels materials quaternaris que formen els sediments aluvials del 

Segre i els torrents adjacents. Des del punt de vista hidrogeològic es comporten com una unitat de 

permeabilitat mitjana - alta que donen lloc a un aqüífers de tipologia lliure en connexió directa amb 

la xarxa fluvial.  

Aqüífer Terciari. Està constituït pels materials terciaris pliocens, que estan formats per una unitat 

predominantment lutítica, de permeabilitat baixa, que dóna lloc a un aqüífer de tipologia multicapa 

hemiconfinat i / o confinat.  

Aqüífer Paleozoic: Està constituït pels materials paleozoics que formen el substrat rocós de l'àrea 

d'estudi, que litológicament estan formats per una unitat gresos, conglomeràtica i lutítica, poc 
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metamorfizadas, de permeabilitat baixa - molt baixa, que dóna lloc a un aqüífer confinat de tipus 

fissurat.  

Alguns sondejos consultats han determinat que el nivell freàtic es troba en aquesta zona al voltant 

dels 3 metres de profunditat. 

3.5   Vegetació 

La vegetació autòctona de la Cerdanya estaria constituïda per rouredes a les cotes inferiors, i per pi 

roig i pi negre a la superiors, amb abundància d'avet a les zones obagues i una generalització del 

prat alpí per sobre dels 2.300 metres. No obstant això, a causa de la presència de pastures ia 

l'explotació forestal, moltes zones es troben actualment poblades per matoll, sobretot de boix. A la 

plana abunden els prats de dall i els cultius variats, havent-se establert a vora del Segre un frondós 

bosc de ribera format per freixes, salzes i verns.  

La vegetació del terme municipi de Bellver de Cerdanya està formada, a la solana, d'una muntanya 

amb roure martinenc en les vessants potencialment no cultivables, seguit en altitud per l'alzinar de 

carrasca i boscos de Salguero negre, i després un pis subalpí pi negre. Trobem clapes de pinassa en 

els vessants orientals. En canvi, en l'obaga se succeeixen el roure martinenc, el pi roig i el pi negre 

(fins als límits del Moixeró, serra de la Moixa, serra de la Muga), juntament amb els boscos d'avets.  

Els terrenys per on discorre el col lector estan dedicats al cultiu herbaci de secà i de regadiu, 

principalment per camps de farratges i de cereals.  

  

Figura 3. Camps de cultiu propers a l’estació depuradora 

Com vegetació natural cal destacar que el projecte se situa en el marge esquerre del riu Segre, 

sense afectar directament la vegetació de ribera d'aquest.  
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Figura 4. Vegetació del riu Segre al seu pas per l’àmbit d’estudi 

El traçat del col lector creua el torrent de la Bavosa, amb vegetació de ribera associada. Com a 

principals espècies en aquest tram trobem Populus nigra, Fraxinus excelsior, Salix alba, Alnus 

glutinosa, Sambucus nigra i Crataegus monogyna.  

  

Figura 5. Vegetació de ribera associada al torrent de la Bavosa 

Consultada la legislació de referència, a la zona d'actuació no es troba cap arbre monumental ni 

d'interès comarcal ni local catalogat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya.  

3.6   Risc d'incendis forestals  

El municipi de Bellver de Cerdanya està considerat d'alt risc d'incendi forestal durant el període 

comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

En la categorització del mapa de risc d'incendis forestals de Catalunya del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona d'estudi es troba en zona de risc baix 

quan els terrenys estan dedicats a l'agricultura, i moderat-alt quan la vegetació és de caràcter 

arbustiu i forestal. La zona del projecte està catalogada de baix risc d'incendis, ja que els terrenys 

estan ocupats per camps herbacis de regadiu i secà. En els camps de cultiu el risc d'incendis és baix, 

encara que s'ha de tenir en compte la possible presència d'espècies piròfites i seques en els marges 

dels camins.  

3.7   Fauna  

La fauna del terme municipal està lligada als diversos tipus de vegetació ia l'acció antròpica. A les 

zones d'alta muntanya abunden les espècies: Rupicapra rupicapra pyrenaica, Talpa europaea, 

Marmota marmota, Lepus capensis, Montifringilla nivalis, Lacerta agilis i Rana temporaria. També 

trobem grans aus com el trencalòs (Gypaetus barbatus), Falco peregrinus, Aquila chrysaetos, Gyps 

fulvus, Lagopus mutus, Chaladrius morinellus i Tichodroma muraria. Cal destacar que la zona 

d'actuació està inclosa dins la delimitació de l'àrea afectada pel Pla de recuperació del trencalòs a 

Catalunya, aprovada pel Decret 282/1994 de 29 de setembre.  
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En els boscos de pi negre i pi roig la fauna és més rica, sobretot en petits mamífers i aus. Trobem 

Sorex minutus, Microtus agrestis, Sciurus vulgaris, Tetrao urogallus, Aegolius funereus, Dryocopus 

martius, Loxia curvirostra i Vulpes vulpes. En qualsevol lloc amb suficient cobertura vegetal, però 

especialment en els boscos caducifolis o d'alzina carrasca, abunda el senglar (Sus scrofa).  

Els petits mamífers solen habitar els terrenys en contacte amb els camps de cultiu. Així, trobem 

talps i aus granívores en els camps de secà, com Columba palumbus, Phasianus colchicus i Alectoris 

rufa. Les poblacions de conill (Oryctogalus cuniculus) i eriçó comú (Erinaceus europaeus) estan 

disminuint.  

La fauna lligada a les masses i corrents d'aigua està representada principalment per dues espècies 

de truites (Salmo trutta fario i Salm gairdnieri) i Barbus meridionalis. Entre altres animals trobem 

Mustela putorius i Cinclus cinclus. En els rierols freds i nets de muntanya habita l'espècie endèmica 

del tritó pirinenc (Euproctus asper), així com la salamandra (Salamandra salamandra), Rana perezi, 

Alytes obstetricans i Bufo bufo. Els ofidis estan representats bàsicament per Vipera aspis, Natrix 

maura i Natrix natrix. Cal destacar que el riu Segre, al seu pas per la zona d'actuació, presenta dos 

espais naturals protegits (veure apartat 3.8  Zones d'interès natural) on habiten espècies 

faunístiques d'interès, destacant la llúdriga (Lutra lutra), el turó, el tritó palmeado i diverses aus 

hivernants i de pas.  

Al parc de Monterròs, integrat dins el Museu del Bosc, poden observar cérvols en captivitat. El 

cérvol (Cervus elaphus), juntament amb el mufló (Ovis musimon), la daina (Dama dama) i el cabirol 

(Caperolus capreolus), és una de les espècies reintroduides pel Parc Natural del Cadí-Moixeró.  

Segons la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3 / 1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9 / 1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4 / 2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, les espècies protegides en l'àmbit d'estudi són 

les següents:  

 Mamífers: Erinaceus europaeus, Mustela putorius, Lutra lutra i Sciurus vulgaris.  

Lutra lutra és una espècie amb un Pla de Conservació impulsat pel Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Ordre 138/2002, de 22 de març, DOGC 

número 3628). Aquest pla consisteix en un conjunt d'actuacions dirigides a reduir les causes 

de regressió de l'espècie ja reintroduir en algunes conques on havia desaparegut totalment 

(comarques de Girona des del 1995 fins al 2000). El riu Segre al seu pas per la zona 

d'actuació, així com el riu de l'Ingla, el riu de Pi i el riu Ridolaina estan inclosos en l'àmbit 

territorial del pla de conservació d'aquesta espècie a Catalunya. Tots propers a l’àmbit del 

projecte. 

 Aus: Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Cinclus cinclus, Dryocopus martius, 

Falco peregrinus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Lagopus mutus, Loxia curvirostra, 

Montifringilla nivalis, Tetrao urogallus i Tichodroma muraria.  

D'entre aquestes espècies, les que s'han realitzat o s'estan realitzant programes de 

seguiment, gestió i / o conservació a Catalunya són: Aegolius funereus, Dryocopus martius, 

Falco peregrinus, Gypaetus barbatus (Decret 282/1994, de 14 de novembre, per el qual 

s'aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya), Gyps fulvus, Lagopus mutus i 

Tetrao urogallus.  
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 Amfibis: Alytes obstetricans, Bufo bufo, Rana temporaria i Triturus helveticus.  

 Rèptils: Lacerta agilis, Natrix maura i Natrix natrix.  

3.8   Zones d'interès natural  

S'ha consultat la cartografia de referència del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya respecte a:  

 Espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN)  

 Espais Naturals de Protecció Especial  

 Zones humides  

 Espais de la xarxa Natura 2000 (ZEPA i LIC)  

 Espais gestionats per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya  

 Hàbitats d'interès comunitari  

En l'àmbit d'actuació se situen dos espais naturals inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000:  

 Serra del Cadí-Moixeró: catalogada com a LIC i ZEPA.  

 Riberes de l'Alt Segre: espai catalogat com a LIC.  

Com es pot observar en les figures següents, la serra del Cadí-Moixeró se situa a una distància 

suficient de la zona d'actuació com per ser afectada pel projecte. Pel que fa a l'espai "Riberes de 

l'Alt Segre", correspon al riu Segre al seu pas per la zona d'estudi, a prop de la ubicació actual de 

l'estació depuradora i de la parcel on s'ubicarà el pou desarenador. El projecte no afecta 

directament aquest espai protegit.  
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Figura 6. Mapa dels espais inclosos al PEIN de la zona d'actuació  
 

 

Figura 7. Mapa dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 de la zona d'actuació  

 

A la zona d'estudi es situen dos espais naturals gestionats per la Fundació Territori i Paisatge de 

Caixa Catalunya ", ubicats al riu Segre:  

Alt Segre: espai situat al riu Segre en el tram que passa per Bellver de Cerdanya, que presenti un 

dels últims boscos de ribera de plana centreeuropea de Catalunya, amb vernedes i salzedes, petits 

estanys d'aigües netes i canyissars.  

Basses de Gallissà: aquest espai, de 8 ha, és una mostra del bosc de ribera ceretà, en forma de 

galeria prop de rius, sèquies i torrents, on viuen arbres com el vern, el freixe de fulla gran, el salze i 

el pollancre, o arbustos com l'avellaner, el saüc i el sanguinyol.  

Com s'observa en les figures següents, aquests espais no són afectats pel projecte.  
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Figura 8. Espais gestionats per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya a la zona d'actuació:Alt 
Segre i Basses de Gallissà  

Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari, en l'àmbit d'actuació, resseguint alguns cursos hídrics, 

trobem boscos de ribera de caràcter prioritari.  

3.9   Medi cultural  

Encara que, a causa de la seva situació aïllada dins del Pirineu, la Cerdanya no estava densament 

poblada en l'època prehistòrica, s'han localitzat diversos dòlmens a Prullans, Bescaran, Brangolí, i 

restes d'importància arqueològica a les coves d'Anes, Olopte, tan sols de nom, la Fou de Bor i altres 

de menor interès. Cal destacar en una de les coves de la vall de l'Ingla (Santa Magdalena-Bellver), la 

pintura rupestre esquemàtica de punts, forma freqüent en el Paleolític Superior.  

Inicialment, Bellver era un castell que feia les funcions de vigilància de les importants vies de 

comunicacions que passaven per allà, i va ser Nunó Sanç, comte de Rosselló i Cerdanya, que va 

atorgar la carta de població l'any 1225, permetent el seu desenvolupament com a vila. L'any 1665 

va explotar el polvorí del castell, de manera que actualment només queden vestigis d'aquest, com 

els dos dipòsits d'aigua, un dels quals és visible a la plaça del Castell. El barri antic és medieval, amb 

carrers empedrats i cases d'estructura típica de muntanya. La plaça Major, antiga plaça porxada del 

segle XIV i construïda segons el criteri del gòtic popular, conserva les construccions històriques de la 

Duana i la Casa Consistorial. L'església, d'estil gòtic català i dedicada a Santa Maria i Sant Jaume, té 

una exposició permanent d'orfebreria.  

Es conserva, apedaçat pels continus atacs en les invasions franceses i les reconquestes espanyoles, 

el perímetre nord de la muralla i la torre que flanquejava una de les dues portes d'entrada (portals 

de Cerdanya i Baridà) que tenia Bellver.  

3.10   Medi socio-econòmic  

Bellver se situa a la plana de la Cerdanya. Als seus peus discorre el riu Segre, i des de sempre ha 

estat un punt estratègic i encreuament de camins. Per això el municipi està molt ben comunicat per 

carretera: la N-260 de la Seu d'Urgell a Puigcerdà, la GIV-4033 que enllaça amb la collada de Toses 

passant per Alp, i la comarcal C-1411 a la sortida de la boca nord del túnel del Cadí.  
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Amb les incorporacions dels municipis d'Éller (1962), Talltendre (1962) i Riu de Pendís (1973), 

segregat aquest últim amb el nom de Riu de Cerdanya el 1998, al terme municipal de Bellver de 

Cerdanya és el segon més gran de la comarca, amb 98,2 km2.  

La construcció és actualment l'activitat econòmica més important. Reuneix gairebé el 50% de la 

població activa, entre constructors, arquitectes, aparelladors, paletes, així com altres oficis i serveis 

derivats (fusters, pintors, electricistes, immobiliàries ...). El percentatge de segones residències a 

Bellver supera el de primeres: 51%.  

L'agricultura i la ramaderia continuen sent rellevants, amb un volum considerable de ramaderia 

bovina de carn, ja que la de llet, i també la porcina, ha experimentat una gran regressió. L'activitat 

agrícola segueix ocupant una extensió similar a la de temps enrere gràcies a la maquinària: prats de 

dall, cereals i farratges segueixen sent els cultius principals. La producció d'embotits ha aconseguit 

una fama basada en l'elaboració menestral particular. També cal destacar productes artesans com 

els iogurts del Molí del Pons i les confitures i altres productes del Tupí de la Cerdanya (Bor).  

Pel que fa a la indústria, sobresurt la de la fusta, derivada d'una gran superfície forestal. Com a 

activitats puntuals, destacar la Molinera del Molí, encara activa, i la piscifactoria de Bor.  

Bellver té una activitat comercial considerable, ajudada pel turisme i els segons residents, basada 

sobretot en l'alimentació. No disposa d'estacions d'esquí, però l'oferta hotelera, de càmping, de 

turisme rural i de casa de colònies és important.  

3.11   Vulnerabilitat del territori  

S'ha realitzat una classificació del territori segons els seus valors ambientals per a definir les zones 

més vulnerables:  

Vulnerabilitat alta: Comprenen les zones de major qualitat i fragilitat ambiental, que són: espais 

inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (serra del Cadí-Moixeró i Riberes de l'Alt Segre, hàbitats 

d'interès comunitari de caràcter prioritari, vegetació natural (boscos i matolls), espai d'interès 

geològic, trames urbanes, rius i barrancs. En aquestes zones es prohibeix la localització de qualsevol 

tipus de construcció temporal o permanent, abassegaments de materials, viari o instal.lacions al 

servei de les obres, excepte aquells, amb caràcter estrictament puntual i momentani, que resulten 

d'inexcusable realització per a l'execució de les obres, la qual cosa haurà de ser degudament 

justificat davant el Director d'Obra i autoritzat pel mateix. En qualsevol cas, aquesta ubicació 

quedarà condicionada a la restitució íntegra i immediata de l'espai afectat les seves condicions 

inicials.  

Vulnerabilitat mitjana: Són les àrees de cert valor ambiental de conservació desitjable, que 

inclouen principalment pels terrenys de cultiu que envolten el municipi. En aquestes àrees només 

s'admet la localització d'instal·lacions al servei de les obres, amb caràcter temporal, exclusivament 

durant la realització de les mateixes, havent retirar per complet a la finalització d'aquestes, 

restituint al terreny les seves condicions originals tant topogràfiques com de coberta vegetal . 

Aquestes zones s'han d'incloure dins de les tasques del projecte de restauració ecològica i 

paisatgística.  
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Vulnerabilitat baixa: Constitueixen el territori amb menors mèrits de conservació i zones que no 

estiguin incloses en les categories anteriors (zones degradades, abocadors, pedreres abandonases, 

etc.) 

4.  AFECTACIONS AL MEDI AMBIENT I MESURES CORRECTORES 

4.1   Introducció  

Al llarg del procés global de desenvolupament del projecte es poden distingir dues fases 

potencialment generadores d'impactes sobre el medi:  

 Fase de construcció  

 Fase d'explotació  

Els impactes potencials derivats del projecte objecte d'aquest estudi apareixen a través de la 

incidència de les accions generades pel mateix projecte sobre les diverses variables o factors 

ambientals. Els impactes poden ser de caràcter positiu, el que implica un canvi beneficiós en relació 

a aquest factor, o de caràcter negatiu, que indiquen una pèrdua qualitativa o quantitativa del 

mateix. Les modificacions o canvis que pugui causar el desenvolupament de l'obra en relació a 

l'estat inicial de la zona poden analitzar agrupant els factors ambientals en tres grups:  

 Característiques físiques del medi (qualitat atmosfèrica, geologia, sòl, hidrologia).  

 Condicions i recursos biològics (vegetació, fauna).  

 Caràcters i valors socioculturals (usos del sòl, aspectes culturals).  

Per elaborar les matrius d'impacte, en primer lloc s'identifiquen les diferents accions que es 

generen durant les obres i en la seva posterior explotació, pronosticant els impactes que puguin 

causar. En segon lloc, es proposen les mesures correctores o preventives necessàries, amb l'objectiu 

de minimitzar cada un dels impactes, tant els que es donen en la fase de construcció com en la fase 

d'explotació.  

4.2   Identificació de les accions originades per l'obra  

A partir d'un llistat genèric es fa una selecció de les accions de qualsevol tipus originades per les 

obres objecte del projecte i la seva posterior explotació que puguin influir en el seu entorn, 

diferenciant les fases de construcció i d'explotació:  

a) Fase de construcció:  

 Demolicions i reposicions: enderroc d'estructura de pedra, demolició de paviment de 

mescla bituminosa, reposició de mur de pedra, reposició de paviment.  

 Moviment de terres: excavació de terra vegetal, excavació de pous, excavació de rases, 

apuntalament de rases i pous, farcit i compactació de rases.  

 Col·locació de canonada: escullera amb blocs de pedra granítica, recobriment protector de 

sauló, recobriment protector de formigó, col·locació de canonada de PEAD autoportant.  

 Obres de fàbrica: pous de registre, marro per ressalt, abocador.  
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 Moviment de maquinària d'obra.  

b) Fase d'explotació:  

 Abocament de les aigües depurades.  

 Circulació de vehicles pels camins d'accés.  

4.3   Identificació dels factors ambientals potencialment afectats i mesures 

correctores  

També en aquest cas es parteix d'un llistat genèric de factors ambientals que potencialment poden 

experimentar algun tipus d'alteració durant l'execució de les obres o durant la seva explotació. Dels 

diferents factors, que al seu torn poden ser dividits en subfactors, s'han seleccionat els següents:  

 Atmosfera: Qualitat de l'aire / Soroll 

 Geologia: Geomorfologia / Capa edàfica 

 Hidrologia: Qualitat de les aigües / Condicions de drenatge 

 Fauna: Afecció a espècies d'interès / Destrucció d'hàbitats 

 Vegetació: Eliminació cobertura / Degradació de la vegetació / Risc de incendis 
forestals 

 Medi cultural: Afecció a elements d'interès 

 Usos del sòl: Canvis dels usos actuals 

4.3.1 Qualitat de l'aire  

Fase de construcció  

Els impactes sobre l'atmosfera en la fase de construcció es deriven bàsicament dels moviments de 

terra i excavacions, així com de l'ús de la maquinària i circulació dels vehicles en l'obra. Els canvis en 

la qualitat de l'aire es produeixen principalment durant els moviments de terres, circulació de 

maquinària, plantes de tractament de materials, i erosió eòlica sobre superfícies sense vegetació. 

Cal destacar que aquest augment dels nivells d'immissió estan localitzats temporalment i que hi ha 

tot un seguit de mesures correctores que poden reduir la seva intensitat.  

S'ha de tenir en compte com a zones sensibles les zones urbanes dels nuclis de Bor, Beders, Pedra i 

Balltarga més properes a la zona del projecte, així com la carretera de Balltarga a Bor. També s’ha 

de considerar la vegetació de ribera i fauna associada al riu Segre confrontant amb les obres.  

Fase d'explotació  

No es detecta cap impacte en la fase d'explotació respecte al medi atmosfèric. 

Mesures  

Per a la minimització dels efectes de la pols sobre la qualitat de l'aire es realitzarà un reg periòdic de 

les superfícies susceptibles de produir pols (camins d'accés a l'obra, zones d'excavacions, 
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instal.lacions auxiliars, parcs de maquinària). Els regs es realitzaran de forma periòdica, en funció de 

les condicions climatològiques.  

Per tal de reduir l'emissió de partícules de pols en els moviments de la maquinària de transport de 

materials, tant en els seus desplaçaments per l'àrea d'actuació com en la seva circulació per les 

carreteres de la zona, es cobriran amb tendals les caixes de els camions de transport de qualsevol 

tipus de terres. Així mateix, es minimitzaran les emissions de pols de les zones d'aplecs, 

principalment provocades pel vent, mitjançant reg o tendals de protecció.  

La velocitat de circulació de la maquinària d'obra serà limitada i es reduiran les operacions de 

transport durant els dies de forts vents. Es limitaran les operacions de moviment de terres al mínim 

estrictament necessari en condicions de vent fort o molt fort.  

Si cal, s'ubicaran instal·lacions de neteja de camions en els punts d'accés-sortida de les obres. Es 

netejarà periòdicament el fang dipositat en els vials asfaltats d'accés a l'obra per tal de retirar el 

material allà acumulat i d'evitar la seva transport a les vies generals d'accés. Així mateix, es 

procedirà a la neteja periòdica de les culleres, pales i altres elements de les retroexcavadores, 

bulldozers i altra maquinària d'obra. Aquesta actuació es realitzarà a les instal·lacions auxiliars, en el 

lloc condicionat per a això.  

Si mitjançant inspecció visual s'observa una acumulació ostensible de pols en la vegetació adjacent 

a les obres, especialment en la vegetació de ribera associada al riu Segre i als torrents creuats pel 

col lector, així com en els cultius de l'àmbit d'actuació, es realitzaran regs sobre les fulles dels 

vegetals per a dissoldre aquesta pols.  

Per al control de l'emissió de gasos procedents de la maquinària d'obra, s'efectuaran revisions 

periòdiques i es mantindran els certificats d'ITV i revisions en regla.  

4.3.2 Soroll 

Fase de construcció  

En primer lloc, es produiran sorolls i vibracions provocats pel trànsit de camions i maquinària durant 

l'obra, especialment en aquells treballs que necessitin un tipus de maquinària més sorollosa. 

L'increment dels nivells sonors a la zona pot impactar sobre les poblacions dels diferents nuclis 

urbans del municipi de Bellver de Cerdanya i sobre la fauna de l'entorn (serra del Cadí-Moixeró, 

fauna associada al riu Segre, parc de Monterròs). 

Cal destacar que aquest tipus d'afeccions són de caràcter puntual tant en el temps com en l'espai i, 

per tant, reversibles. Per controlar que els nivells acústics siguin acceptables, cal un seguiment 

durant les obres. 

Fase d'explotació  

No es preveu cap augment significatiu del nivell sonor actual.  
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Mesures  

No es realitzaran les operacions més sorolloses entre les 23 hi les 7 h per evitar l'afecció sobre els 

nuclis de població, podent variar aquest horari, per ser més restrictiu, si hi ha alguna ordenança 

municipal sobre això. 

Tot i que les obres es situen lluny de l'hàbitat del trencalòs (sistemes muntanyosos abruptes i amb 

abundància de tarteres), i no es preveu cap afecció sobre aquesta espècie, es procurarà fer els 

treballs més sorollosos, especialment les excavacions, fora de la seva època de reproducció (de 

gener a juliol, ambdós inclosos). D'altra banda, en el curs del riu Segre al seu pas per la zona 

d'actuació habita la llúdriga, espècie protegida i amb un pla de conservació com l'espècie 

precedent. Tenint en compte la seva màxima activitat en horari nocturn i crepuscular, no es 

realitzaran les operacions més sorolloses en aquesta franja horària.  

Es realitzarà un manteniment regular de la maquinària, per evitar sorolls procedents d'elements 

desajustats o molt desgastats que treballen amb alts nivells de vibració. Es considera bàsica una 

revisió semestral, així com la reparació al moment de possibles avaries en els tubs d'escapament i 

control de l'ajust de la caixa al cap tractor dels camions.  

Utilització de revestiments elàstics en tremuges i caixes de bolquets.  

Replanteig de la programació dels treballs per tal d'evitar la simultaneïtat de dues o més activitats 

sorolloses.  

4.3.3 Geomorfología  

Fase de construcció  

Els terrenys per on discorre el col lector són camps de cultiu de pendent suau-mig. 

Així, els moviments de terres que s'efectuaran per a l'obertura de les rases per a la col locació del 

col·lector no suposaran cap modificació geomorfològica destacable. No es detecta, doncs, cap 

impacte geomorfològic ni problemàtica associada a riscos geològics. A l'annex de Geologia s'ha 

analitzat l'estabilitat dels talussos per a diferents inclinacions, avaluant l'estabilitat que presenten 

els materials quaternaris i miocens.  

No s'afecta cap espai d'interès geològic.  

Pel que fa a l'impacte associat a l'explotació de préstecs i utilització d'abocadors, la taula mostra el 

moviment de terres del projecte:  

 
Excavació 

(m3) 
Reblert pròpia obra 

(m3) 
Reblert aportació 

(m3) 
Abocador 

(m3) 

 Terra 
vegetal 

Altres 
Terra 

vegetal 
Altres Sorra Grava Escollera 

Terra 
vegetal 

Altres 

 

         

EDAR 5111,25 12470,39 637,35 8320,19 792,62 2908,00 2,00 4473,90 4150,20 

Eix Principal 8674,20 3866,11 8674,20 2774,07 1092,04 0,00 29,06 0,00 1092,04 

Eix Pedra 4784,04 2209,14 4784,04 1588,50 620,64 0,00 0,00 0,00 620,64 
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Eix Beders 1126,20 599,48 1126,20 418,58 180,91 0,00 0,00 0,00 180,91 

Eix Balltarga 1398,00 699,53 1398,00 560,61 138,92 0,00 19,38 0,00 138,92 

Instal·lacions 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 21093,69 19844,65 17519,79 13661,94 2825,12 2908,00 50,44 4473,90 6182,70 

Taula 1 Balanç de terres 

Part de les terres excavades són reutilitzades a la pròpia obra. De la compensació de terres resulta 

un volum necessari de 5.783,56 m3 de material de préstec (inclòs material granular dels aiguamolls) 

i un volum de terres excedents de 11.106,35 m3. 

 

Fase d'explotació  

No es preveu cap impacte sobre la geologia i la geomorfologia durant la fase d'explotació.  

Mesures  

Restauració de la morfologia inicial dels terrenys afectats per la col·locació dels col·lectors. El 

projecte considera la reposició de les condicions topogràfiques inicials dels terrenys afectats.  

Haurà de retirar la terra vegetal afectada per les obres i conservar correctament per a la posterior 

extensió sobre les superfícies a restaurar.  

Reduir al màxim la superfície d'ocupació temporal i permanent. En la fase de construcció 

s'assenyalaran les zones protegides i zones d'alt valor ecològic mitjançant cinta, malla o altres 

senyals visuals per evitar la seva afectació. Es realitzarà el jalonament dels límits d'ocupació de les 

obres per evitar l'ocupació de zones no previstes i l'afecció a una superfície major de la estrictament 

necessària. Veure el Plànol de mesures preventives i correctores.  

Es realitzarà una restauració morfològica i de la coberta vegetal dels marges dels torrents afectats 

pel projecte. Així, després de la restitució geomorfològica dels talussos, s'efectuarà l'estesa de terra 

vegetal i la plantació i hidrosembra previstos, recuperant la topografia original del terreny i evitant 

inestabilitats.  

Utilització de zones de préstec legalitzades i amb plans de restauració aprovats. A l’Annex 14 

(Préstecs i Abocadors) s'indica la localització de les pedreres i abocadors més propers a la zona 

d'actuació.  

4.3.4 Capa edàfica  

Els impactes potencials del projecte sobre l'edafologia es centren en la fase constructiva, en concret 

durant els moviments de terres i circulació de maquinària. Aquestes accions poden suposar la 

destrucció directa, compactació o contaminació del sòl.  



ANNEX 16. IMPACTE AMBIENTAL Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

18 Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  

 

Fase de construcció  

Durant els treballs d'excavació es veuen afectats tant els components edàfics del sòl com la seva 

morfologia. Els moviments de maquinària que suposen les obres poden causar també compactació 

del sòl.  

Els terrenys per on discorre el col lector estan dedicats al cultiu, i tenen un gruix de terra vegetal 

mitjà de 50 cm.  

El projecte no afecta sòls d'interès ecològic.  

D'altra banda cal tenir en compte el risc de contaminació del sòl per abocaments accidentals durant 

la fase de construcció (combustible, lubricants, ciments i formigons ,...).  

Fase d'explotació  

No es preveu cap impacte sobre l'edafologia durant la fase d'explotació.  

Mesures  

Per minimitzar els efectes negatius sobre els sòls s'hauran de tenir en compte les següents mesures:  

Decapeig, recollida i conservació de la capa superior del sòl (la que conté la matèria orgànica, també 

anomenada terra vegetal). Això s'ha de fer en qualsevol dels treballs que impliquin excavacions i 

moviments de terres, ja sigui en treballs de construcció o per ubicació d'abocadors temporals o 

permanents, etc, així com en qualsevol superfície ocupada per les obres. El gruix a decapar estarà 

en funció del gruix que tingui aquesta capa en el terreny. Considerant una profunditat mitjana de 

0,5 m de terra vegetal i les superfícies d'ocupació temporal i de l’EDAR, el volum de terra vegetal a 

excavar és de 21093,69  m3.  

L'extracció no es realitzarà abans de transcórrer 3 o 4 dies des de l'última precipitació, per tal de 

regular la seva humitat. Es manipularà la terra quan estigui seca o quan el contingut d'humitat sigui 

menor del 75%. L'excavació es realitzarà de forma diferenciada, realitzant les excavacions dels 

diferents horitzons de diagnòstic de forma seqüencial evitant la barreja d'aquests. S'evitarà el pas 

de maquinària sobre els terrenys en què es projecta la retirada de sòl a fi d'evitar el seu 

deteriorament a causa d'una compactació excessiva i pèrdua de la seva estructura. 

La terra vegetal ha de ser emmagatzemada en munts no superiors als 2 metres (preferiblement fins 

a 1,5 metres) i cal evitar-ne compactació o barreja amb altres materials o altres tipus de terres. En 

el cas que romanguin cert temps arreplegats, hauran de ser remogudes per facilitar l'oxigenació. Es 

prohibirà el pas de camions o maquinària sobre els abassegaments, i es mantindran lliures 

d'objectes estranys.  

A mesura que vagin finalitzant les diferents etapes de l'obra s'aniran restaurant les zones afectades 

incorporant la terra vegetal emmagatzemada, amb aportació suplementària de matèria orgànica si 

s'estima necessari. El volum de terra vegetal excavat serà reextesa en aquestes superfícies 

d'excavació per a la restitució morfològica i funcional dels terrenys afectats. Veure Apèndix 1. Plànol 

de mesures preventives i correctores.  
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Es limitarà amb cintes els límits dels terrenys ocupats per les obres i les zones destinades a la 

circulació de maquinària pesada per evitar una afecció major a la estrictament necessària. Veure 

Apèndix 1. Plànol de mesures preventives i correctores.  

Preveure un pla d'emergència per sanejar el sòl en el cas que durant les obres es detecti un 

abocament.  

4.3.5 Hidrología 

Fase de construcció  

Les accions que més poden afectar el medi hidrològic en la fase de construcció són els moviments 

de terres, l'abocament accidental de substàncies contaminants en les aigües i l'afecció directa sobre 

els llits naturals de la zona.  

El projecte discorre pel marge esquerre del riu Segre, sense afectar directament el llit. El traçat del 

col lector creua el torrent de la Bavosa, i dos dels seus afluents. A la cruïlla d'aquests torrents 

s'executarà un dau de formigó en massa de 60 cm de costat i una base d'escullera col·locada aigües 

sobre per així evitar la soscavació. La canonada es col·locarà amb un recobriment mínim d'1 metre 

per sota del fons del llit.  

Durant la fase de construcció dels principals impactes sobre la hidrologia superficial es centren en el 

possible abocament accidental de substàncies contaminants i l'arrossegament de sòlids durant 

l'excavació de la rasa del col en el seu encreuament amb els cursos esmentats, produint un 

augment dels sòlids en suspensió en les aigües. La pèrdua de la vegetació natural de ribera també 

pot comportar un impacte indirecte sobre les aigües.  

Pel que fa a la hidrogeologia, s'ha detectat la presència del nivell freàtic al voltant dels 3 metres de 

profunditat.  

Fase d'explotació  

No es detecta afecció negativa sobre el medi hidrològic en la fase d'explotació, ja que les aigües 

d'abocament compliran en tot moment els paràmetres de qualitat exigits per la legislació vigent 

d'aplicació referent a l'abocament a domini públic.  

El projecte suposarà una millora de la qualitat de les aigües dels cursos hídrics actualment receptors 

de les aigües negres dels nuclis de Bor, Pedra, Beders i Balltarga (torrent de la Bavosa i riu Segre), ja 

que es realitzarà la depuració de les mateixes abans del seu abocament.  

Mesures  

Per evitar la contaminació de les aigües i del sòl per abocaments accidentals, les superfícies sobre 

les quals s'ubiquen els abassegaments temporals i instal·lacions auxiliars han d'estar 

impermeabilitzades i disposar d'un sistema de drenatge superficial, de manera que els líquids 

circulin per gravetat i es pugui recollir a les basses de decantació qualsevol vessament accidental 

abans de la seva infiltració en el sòl.  
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S'haurà de tenir especial cautela en les operacions de moviments de terres, per afectar el mínim 

possible la qualitat del sistema hídric superficial. Minimitzar al màxim el pas pel llit dels torrents, 

així com per les zones amb vegetació de ribera. Les operacions de desmantellat i de moviment de 

maquinària es suspendran, o reduiran, durant els dies de pluja intensa, per no afavorir 

l'arrossegament de sòlids per vessament superficial.  

S'han d'adoptar mesures encaminades a evitar l'arrossegament de sòlids de la zona d'obres a les 

vies creuats pel traçat del col lector, disposant barreres de retenció de sediments consistents en 

bales de palla. Aquestes bales es s’instal·len i mantenen adequadament, permetent la circulació de 

les aigües, i retenint fins a un 67% dels sediments arrossegats per escorrentia. La localització de les 

barreres s'ha de fer amb la marxa de les obres, en tots aquells punts on es prevegi una circulació 

d'aigües lliures després d'episodis plujosos en zones desproveïdes de vegetació, com a 

conseqüència dels moviments de terres o en zones de recollida de terres. Veure Apèndix 1. Plànol 

de mesures preventives i correctores.  

Sempre que sigui possible, realitzar les excavacions en les èpoques més seques, de poc cabal 

subterrani, amb l'objectiu d'afectar en el mínim al nivell freàtic.  

Durant les excavacions es realitzarà l'esgotament de l'aigua freàtica interceptada mitjançant 

electrobomba submergible, a la cruïlla del traçat amb torrents.  

Per prevenir possibles successos d'inundació o desbordaments a les vies durant les obres s'evitarà 

posar qualsevol tipus d'obstacle o recollida de materials, aigües amunt o aigües avall dels 

drenatges.  

No s'han d'utilitzar les vies per al dipòsit de materials o vessaments d'altres materials, procedint a la 

seva neteja i condicionament segons l'estat inicial. Queda totalment prohibit l'abocament de 

materials (olis, carburants, restes de formigonat, runes ,...) en zones que directament o per 

vessament afectin a la llera dels cursos interceptats. Es realitzaran els abassegaments de materials 

excavats allunyats de la llera en qualsevol circumstància, mantenint una franja de seguretat de com 

a minim 5 m, que correspon a la zona de servitud per a ús públic. 

Durant el transport de material sòlid, tant material de construcció com a material de rebuig, es 

procedirà al condicionament dels vehicles que realitzen el transport mitjançant xarxes, plàstics o 

similar, degudament homologat, per evitar pèrdues. En el transport de residus líquids s'ha 

d'assegurar que la maquinària és totalment estanca per evitar fuites i vessaments. La gestió dels 

residus sòlids i líquids que es derivin d'aquesta actuació es gestionaran segons les seves 

característiques, veure l'apartat de Gestió de Residus.  

Disposar de dipòsits de residus per prevenir la contaminació per infiltració d'aigües. Demanar al 

constructor que presenti per escrit, abans de l'inici de les obres, les mesures que aplicarà en els 

parcs de maquinària i zones auxiliars per evitar la contaminació d'aigües subterrànies. Dur a terme 

un Pla de Gestió de Residus que inclogui la seva recollida selectiva.  

Restaurar les zones de ribera per retornar al seu estat previ com més aviat millor. Veure Apèndix 1 

Plànol de mesures preventives i correctores.  
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4.3.6 Fauna  

El impacte més destacable sobre la fauna és la pertorbació d'hàbitats durant la fase de construcció.  

Fase de construcció  

El projecte no suposa cap impacte important sobre la fauna. Les obres no afecten directament cap 

zona d'interès faunístic, encara que es situen properes a espais naturals.  

El impacte més destacable és l'afecció sobre els torrents creuats pel col lector. D'altra banda, la 

zona d'actuació està inclosa dins de l'àrea afectada pel Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya. 

No es preveu cap afecció sobre aquesta espècie, ja que les obres es situen lluny del seu hàbitat.  

Les afeccions sobre la fauna estaran acotades en el temps durant la realització de les obres en els 

cursos hídrics i afecta una superfície reduïda d'aquests.  

També s'ha de tenir en compte, com a factor d'alteració per a la fauna, el increment dels nivells de 

soroll durant la fase de realització de les obres. Aquestes activitats provocaran molèsties a la fauna 

més propera a la zona d'actuació. 

Fase d'explotació  

Un cop finalitzades les obres, no es preveu que es produeixin impactes negatius sobre la fauna 

derivats d'aquest projecte.  

La millora de la qualitat de les aigües del torrent de la Bavosa, tributari del riu Segre, on actualment 

desemboquen les aigües residuals d’alguns nuclis del municipi de Bellver de Cerdanya, significa un 

impacte positiu per a la fauna associada a aquests cursos hídrics, sobretot per a les espècies més 

sensibles a la contaminació, com la llúdriga i la truita. Pel que fa a la llúdriga, la principal causa de la 

seva regressió és la contaminació de les aigües. Tal com s'estableix en el pla de recuperació 

d'aquesta espècie, una de les mesures prioritàries que s'han d'adoptar és el control i reducció 

d'aportacions de matèria orgànica en els cursos hídrics inclosos en el citat pla, com són el torrent de 

la Bavosa i el riu Segre.  

Mesures  

Estricta senyalització de les obres. S'acotaran les zones sensibles a protegir, senyalitzant 

convenientment, amb anterioritat als moviments de terres, per evitar que quedin afectades. Serà 

d'especial interès acotar les obres en les proximitats dels cursos hídrics de la zona d'actuació, per no 

afectar més terreny de l'estrictament necessari per a la realització de les obres. Veure Apèndix 1. 

Plànol de mesures preventives i correctores.  

Evitar qualsevol tipus d'abocament que pugui contaminar el sistema hidrològic, tal com s'indica en 

l'apartat de hidrologia.  

Aplicació de les mesures corresponents a la contaminació del medi acústic, ja que aquesta afecta de 

manera indirecta a la fauna, sobretot en èpoques de cria.  

La revegetació ràpida de la vegetació de ribera afectada per l'obra també ajudarà a disminuir el 

impacte potencial sobre la fauna.  
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4.3.7 Vegetació  

Els impactes sobre la vegetació es produiran únicament en la fase constructiva.  

Fase de construcció  

La vegetació directament afectada per les obres projectades és principalment agrícola. La major 

part del traçat del col lector està ocupat per camps de conreu, principalment de farratges i cereals.  

El traçat del col lector creua els torrents de Bavosa i dos dels seus tributaris, amb vegetació de 

ribera associada. Com a principals espècies en aquest tram trobem Populus nigra, Fraxinus 

excelsior, Salix alba, Alnus glutinosa, Sambucus nigra i Crataegus monogyna. La vegetació de ribera 

del riu Segre no es veurà afectada directament pel projecte.  

Els principals impactes venen derivats dels treballs de desbrossament del terreny i del moviment de 

terres. Durant aquestes operacions s'eliminarà la vegetació directament afectada pel projecte, i 

també pot veure's afectada la vegetació confrontant a les obres per alteració dels hàbitats, fet que 

degrada la vegetació existent. Es produiran emissions de pols que poden cobrir les fulles de les 

plantes dels voltants de les obres i alterin el seu procés de fotosíntesi.  

Finalment, cal destacar l'augment del risc d'incendi forestal durant l'execució de les obres.  

Mesures  

Les mesures més importants a considerar s'exposen a continuació:  

Per minimitzar l'afectació i destrucció de la vegetació es limitaran les superfícies d'ocupació 

temporal i permanent, especialment en zones protegides i de més valor ecològic, mitjançant cinta o 

una altra senyal visual, de manera que limiti la circulació de maquinària i la seva possible afectació. 

Aquesta mesura es durà a terme abans del desbrossament del terreny i dels moviments de terres. 

Es protegiran els exemplars arboris més propers a les obres que no siguin afectats directament per 

les mateixes per evitar qualsevol afecció innecessària, especialment en l'encreuament del col lector 

amb els torrents i en els arbres de marges i camins confrontants amb les obres.  

Es minimitzarà l'afecció produïda pels camins d'accés a l'obra, aprofitant com accessos les 

carreteres i camins existents.  

No es podran posar instal·lacions auxiliars d'obra a les zones definides de vulnerabilitat alta, les 

quals es corresponen amb les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. Les zones de vegetació 

de ribera existents al llarg dels cursos hídrics interceptats, així com les diferents taques de vegetació 

arbòria i arbustiva natural existents formen part de les aquestes zones. Es proposa la ubicació dels 

elements auxiliars d'obra dins de la parcel·la on s'ubicarà l’estació depuradora i dins dels límits 

d'ocupació temporal de les obres.  

S'adoptaran mesures contra el foc per evitar un incendi accidental que destrueixi la vegetació 

d'interès natural. D'acord amb el que estableixen els decrets 64/1995 i 130/1998 de 7 de març i 12 

de maig respectivament de la Generalitat de Catalunya, modificats pel Decret 206/2005, de 27 de 

setembre, desplegat per l'Ordre MAB/62 / 2003, de 13 de febrer, es prendran una sèrie de mesures 

que s'inclouran en el Pla de Prevenció i Extinció d'Incendis que desenvoluparà l'adjudicatari de les 
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obres en el seu Programa de vigilància ambiental amb la finalitat de prevenir possibles incendis 

durant la realització de les obres i durant l'explotació de la infraestructura. Aquestes mesures són:  

 Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys forestals en el període comprès 

entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents: 

 

a) Netejar la zona en què s'efectuï la crema i / o aquella en què s'utilitzi un bufador en un 

radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 m de 

distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, 

mesurats a 1,20 m del sòl.  

b) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 m d'alçada.  

c) c) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció dels focs d'esbarjo. En cap 

cas s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.  

 

 

 

 Quedarà prohibit:  

 

a) Llençar objectes encesos.  

b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser 

causa de l'inici d'un foc.  

c) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. 

Especialment no es podrà: cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, 

agrícoles o de jardineria, així com fer focs d'esbarjo.  

d) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que 

travessin terrenys forestals.  

e) S'ha d'evitar la circulació de vehicles i maquinària pesada per zones amb herbassars 

secs. La maquinària estarà dotada de sistemes de protecció antiguspires.  

f) ) Es comptarà amb eines per a combatre un possible conat d'incendi, com matafocs o 

aixades. Així mateix, a la zona d'instal·lacions auxiliars es disposarà de mitjans d'extinció 

portàtils adequats que han d'estar correctament mantinguts, senyalitzats i ubicats en 

lloc fàcilment accessible.  

g) Es mantindran cisternes permanentment carregades, sense perjudici de les seves 

tasques d'obra, per tal de poder col·laborar, actuant ràpidament en l'extinció de 

qualsevol conat d'incendi.  

h) S'exigirà la designació d'un responsable en prevenció i extinció d'incendis, així com, el 

coneixement per part del personal dels números de telèfon dels serveis d'urgència.  

Mesures de control d'emissió de pols i seguiment d'aquestes emissions durant tota la fase d'obres. 

Regs per evitar aquesta pols, tant sobre els camins com sobre les fulles dels vegetals.  

Restauració de les superfícies alterades per les obres. Com a conseqüència de les obres es produirà 

una alteració de la topografia i estructura edàfica originària, així com de la vegetació present en els 

terrenys d'ocupació. Els objectius del projecte de restauració són:  

 protegir el sòl davant l'erosió 
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 restaurar la coberta vegetal afectada en alguns punts del projecte 

 complementar l'aplicació d'altres mesures correctores  

Aquestes mesures es basen en l'estesa de terra vegetal i en la hidrosembra i implantació de 

vegetació en determinades zones alterades per les obres, per restaurar les condicions inicials dels 

terrenys afectats. Les actuacions definides són les següents:  

 Aportació de terra vegetal prèviament retirada i emmagatzemada  

 Hidrosembra. 

 Plantació d'espècies arbòries, arbustives i enfiladisses  

Aportació de terra vegetal  

En els terrenys a restaurar s'efectuarà l'extensió de la terra vegetal retirada, amb un gruix mínim de 

50 cm.  

L'estesa de terra vegetal s'efectuarà entre 15-30 dies abans de la data programada per a les 

hidrosembres i plantacions. Es comprovarà que la capa de terra vegetal queda lliure d'elements 

indesitjables tals com pedres i restes de matèria vegetal de grans dimensions.  

La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de saó dels materials, entenent aquest com l'interval 

d'humitat comprès entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic, definits d'acord amb la normativa 

NLT del "Ministeri de Foment".  

En cas que després de la mesura del gruix de la capa de terra vegetal en una determinada superfície 

s'adverteixi que aquest és insuficient, inferior en més d'un 10% a la profunditat establerta, s'afegirà 

la quantitat necessària fins a aconseguir gruixos fixats en el projecte . En cas d'advertir després de la 

finalització de la preparació del terreny en una determinada superfície d'actuació una compactació 

excessiva o la presència d'elements gruixuts, es procedirà al seu rasclats superficial i / o una tasca 

de refinació.  

 

 

Hidrosembra  

La hidrosembra es realitzarà com una complementació a la plantació de la vegetació de ribera.  

Abans de procedir a la hidrosembra, la terra vegetal ha de quedar condicionada per rebre-la, 

allisada i lliure de compactacions que facin perillar la naixença.  

La hidrosembra es realitzarà en dues passades immediates i de manera uniforme, de manera que a 

la primera es procedeix a la sembra i en la segona es procedeix a donar cobertura. La seva 

composició serà la següent: 

Aigua ................................................................................................ 3 l/m2  

Estabilitzador-fixador ....................................................................... 15 g/m2  

Adob mineral ................................................................................... 20 g/m2  
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Mulch ............................................................................................... 90 g/m2  

Llavors .............................................................................................. 30 g/m2  

En la fase de cobertura la composició consisteix en:  

Mulch ................................................................................................ 70 g/m2  

Estabilitzador-fixador ........................................................................ 15 g/m2  

Aigua ................................................................................................. 2 l/m2  

S'utilitzarà un estabilitzador-fixador en solució aquosa a base d'un polímer sintètic de tipus acrílic.  

S'utilitzaran adobs minerals complexos NPK, de formulació 12-24-12, de alliberament lent i gradual 

que es combinen amb àcids húmics. Els àcids húmics són compostos d'origen industrial extrets de la 

matèria orgànica humificada amb una riquesa superior al 15% d'àcid húmic, soluble en aigua i 

d'acció ràpida.  

S'utilitzarà un encoixinat orgànic, procedent al 100% de fibra de fusta sana i verge biodegradable 

lentament i químicament inactiu, amb una longitud adequada de fibres, que s'entrellacen entre si i 

forma cobertura que protegeix les llavors; d'alta porositat i exempt d'agents patògens per a les 

llavors.  

La hidrosembra es realitzarà en combinació amb les operacions de plantació d'arbres arbustos en 

les superfícies on es realitzen, però amb posterioritat a aquestes parell evitar el trepig. 

Preferentment, s'efectuarà la hidrosembra a la tardor per aprofitar les màximes precipitacions que 

se solen donar en aquestes dates.  

Les espècies seleccionades per a la hidrosembra pertanyen a les famílies de les gramínies i 

lleguminoses. Les gramínies, amb un sistema radicular fasciculat, afavoreixen la fixació del sòl, 

mentre que les espècies de lleguminoses enriqueixen el sòl mitjançant la fixació de nitrogen 

atmosfèric, convertint-lo en assimilable per les plantes. Les espècies seleccionades estan adaptades 

a les condicions climàtiques de la zona. La seva proporció en la hidrosembra serà:  

 

 

 Festuca arundinacea  30% 

 Lolium rigidum  25% 

 Agropyrum cristatum  20% 

 Bromus inermis  10% 

 Mellitotis officinalis  10% 

 Medicago sativa  5% 

Les llavors a utilitzar en la hidrosembra estaran sotmeses a la normativa comunitària, procediran de 

cultius controlats pels serveis oficials corresponents i s'obtindran segons les disposicions del 

Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per Ordre del 

23 de maig de 1986, i modificacions del 26 de novembre de 1986, 16 juliol 1990, 18 de juliol de 

1997, 26 desembre 2001 i 11 de desembre de 2002.  
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Es supervisarà l'execució de les hidrosembres, i comprovar que les quantitats de cada espècie en la 

barreja de llavors i les quantitats de cada component en la dosi de hidrosembra s'adeqüen a 

l'estipulat.  

S'efectuarà un control de la puresa i capacitat germinativa de la llavor en cas que el material 

utilitzat no compti amb un certificat d'un laboratori homologat en què s'indiquen els valors assolits 

en les partides per aquestes variables.  

Des del moment en què es barregen les llavors fins al moment en què s'inicia l'operació de sembra 

no transcorreran més de 20 min.  

Plantació d'espècies enfiladisses, arbustives i arbòries  

Es realitzarà la restauració de la vegetació de ribera associada als torrents creuats pel col lector. Les 

espècies per a aquesta plantació s'han seleccionat tenint en compte la vegetació actual, la 

composició de les comunitats de ribera de la zona i la seva existència en el mercat.  

Les espècies seleccionades són les següents:  

Especies arbóreas 

 Populus nigra  (Chopo) 

 Fraxinus excelsior (Fresno) 

 Salix alba (Sauce) 

Espècies arbustivas i lianoides 

 Crataegus monogyna (Espino albar) 

 Coriaria myrtifolia (Emborrachacabras) 

 Hedera helix (Hiedra) 

La densitat de plantació i el dimensionament de cada espècie per a la plantació de vegetació de 

ribera és la següent:  

 

Especie  Densidad (ud/m2) Presentación 

Estrato arbóreo 

Populus nigra  0,4 16/18 cm perímetro 

Fraxinus excelsior  0,4 16/18 cm perímetro 

Salix alba  0,2 16/18 cm perímetro 

Estrato arbustivo y lianoide 

Crataegus monogyna 0,4 30-50 cm altura 

Coriaria myrtifolia  0,4 30-50 cm altura 

Hedera helix  0,2 20-30 cm longitud 

TOTAL 2 ud/m2  

Taula 2 Densitat de plantació 
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Les plantacions es realitzaran evitant el període de gelades més fortes que va de desembre a finals 

de gener.  

Els tècnics ambientals tenen la facultat de rebutjar tot material rebut que no compleixi amb les 

condicions de qualitat exigides en projecte.  

Tota espècie i / o varietat haurà de correspondre amb la definida en el projecte. Davant de 

qualsevol indefinició o dubte referent a la nomenclatura és aplicable al criteri establert en el llibre 

d'Oriol Bolós i Josep Vigo: "Flora dels Països Catalans".  

En el cas que per executar les obres calgui retirar algun dels arbres de la zona, aquests seran retirats 

i mantinguts en condicions adequades per reposar-los en finalitzar les obres. 

Les espècies destinades a la plantació seran objecte de seguiment fitosanitari en origen, lliurant a la 

recepció en obra la Fitxa de Conformitat Sanitària signada per la Direcció Ambiental d'Obra, on 

s'indicaran com a mínim les dades següents:  

 Localització en el viver. 

 Gènere i Espècie. 

 Número de lot i de les plantes. 

 Organismes patògens i paràsits detectats. 

 Tractaments fitosanitaris aplicats (producte, matèria activa, dosi i data d'aplicació).  

Tot material vegetal introduït en l'obra haurà d'estar etiquetat figurant, el gènere, l'espècie, l'autor i 

la varietat si escau.  

Seran objecte de seguiment i inspecció totes aquelles activitats executades per a la consecució de 

plàntula amb categoria de autòctones.  

El temps des de la seva arrencada en viver fins al seu lliurament en Obra (viver o tall) no ha 

d'excedir les 48 hores i les seves arrels estan degudament protegides contra l'estrès hídric (sacs 

humectats, etc.).  

S'ha d'assegurar que es disposi de subministrament suficient d'aigua per a l'adequat manteniment 

de les plantacions.  

Serà facultat de la Direcció Ambiental d'Obra decidir la conveniència o no de posar tutors o vents en 

aquells arbres que per la seva situació exposada i les seves característiques siguin susceptibles a 

patir caigudes.  

Tractaments  

De la combinació de les diferents operacions de restauració es distingeixen tres tractaments:  

Tractament 1  

Operacions Extesa de terra vegetal 

Localització Ocupació temporal y permanent per la cobertura de rases y 
excavacions 

Tractament 2  
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Operacions Extesa de terra vegetal 

Hidrosembra 

Plantació de ribera 

Localització Talusos afectats dels torrents 

Taula 3 Tractaments 

Veure Apèndix . Plànol de mesures preventives i correctores.  

4.3.8 Patrimoni cultural  

Els impactes sobre el patrimoni cultural es produiran únicament en la fase constructiva.  

Fase de construcció  

Al municipi de Bellver de Cerdanya i als seus voltants se situen diversos elements d'interès, a una 

distància suficient com per ser afectats per les obres. 

Mesures  

Per no afectar els elements culturals més propers a la zona d'actuació, s'haurà de realitzar una 

estricta senyalització de les obres. S'acotaran els elements culturals més propers a les obres, i se 

senyalitzaran convenientment, amb anterioritat als moviments de terres, per evitar que quedin 

afectats.  

D'altra banda, durant els moviments de terra es realitzarà una supervisió per un equip 

d'especialistes (arqueòlegs i / o paleontòlegs) amb experiència en aquests treballs. L'objectiu 

fonamental és la identificació d'elements del registre no visibles en superfície i la garantia que 

s'exclouen d'afecció dels elements localitzats amb anterioritat. És de particular conveniència prestar 

especial atenció a les obres de desbrossament i neteja superficial del terreny.  

4.3.9 Usos del sòl  

Els impactes, en aquest cas, es presentin en la fase d'explotació, quan ja està realitzat el projecte i 

s'han substituït o fragmentat els usos del sòl prèviament existents a la zona.  

Fase d'explotació  

Les afeccions principals són l'ocupació del sòl d'ús agrícola. No es produeix cap altre canvi en l'ús del 

sòl previst que afecti algun habitatge, zona industrial o d'equipaments, etc.  

Mesures  

Les úniques mesures que es poden prendre són de tipus compensatori (indemnitzacions), fruit de 

les expropiacions necessàries.  

4.3.10 Pla de gestió de residus  

La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus ha significat l'assumpció per part de les autoritats amb 

competència en Medi Ambient d'una moderna concepció de la política de residus establint una 
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normativa comuna per als fins ara residus en general i residus perillosos , que podrà ser completada 

amb regulació específica per a determinades categories de residus. A nivell autonòmic, la gestió 

dels residus està regulada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6 / 1993, de 

15 de juliol, reguladora dels residus. La normativa bàsica referent a residus és la següent:  

Normativa estatal  

 Ordre MAM 304/02 / 2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

 Reial decret 1378/1999, de 1999.08.27, pel qual s'estableixen mesures per al'eliminació i 

gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. 

 Reial Decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de 

substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses. 

Modificat (annex I) per Ordre de 13 de setembre de 1995. Modificat (annex I) mitjançant 

Ordre de 21 de febrer de 1997.  

 Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al 

desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.  

 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus.  

 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per al'execució de 

la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el 

Reial decret 833 / 1988, de 20 de juliol 

 Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.  

 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d'olis usats.  

Normativa autonòmica  

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6 / 1993, de 15 de juliol, reguladora de 

els residus.  

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel  qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.   

 Decret 1 / 1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits 

controlats.   

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Llei 6 / 1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.  

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d'olis 

usats.  
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A continuació es detalla un pla de gestió de residus. La classificació i gestió dels residus es defineix 

d'acord amb el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 

i el Catàleg Europeu de Residus.  

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

Introducció  

Tot i que la construcció no sol generar residus perillosos des del punt de vista mediambiental, el 

control d'aquests es fa imprescindible en el moment en què es consideren les estadístiques que es 

refereixen al seu volum o en el moment en què es disposen de prou dades per a adonar-se de el 

impacte que poden tenir. En la construcció en general, durant la fase construcció, es constata per 

exemple nombrosos abocadors incontrolats.  

Els residus segons la normativa, es classifiquen en:  

 Especials: Se'ls anomena també residus perillosos o residus industrials. Són els que 

contenen en la seva composició substàncies o materials en concentracions tals, que 

representen un risc per a la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient. Són: olis 

residuals minerals de motor i hidràulics, filtres d'oli, olis vegetals de restauració, residus de 

pintures, residus de dissolvents, fluorescents, piles, bateries, etc.  

 Inerts: Són els que dipositats en un abocador no experimenten reaccions químiques, 

físiques o biològiques significatives. Al no tenir la qualificació de perillosos, s'assimilen als 

residus urbans o municipals. Són: paper, vidre, alumini, plàstics, ferralla, voluminosos 

(mobles), tòners.  

 No especials: Són els que no es classifiquen com a especials o com a inerts. Escombraries 

pròpiament dita, és a dir, residus urbans o municipals.  

En l'obra s'utilitzen alguns termes usuals en la gestió de residus els quals els podem definir com:  

 Residu: qualsevol substància o objecte originat per activitats productives o de consum, el 

posseïdor o productor del qual vulgui o tingui l'obligació de desprendre d'ell, per no ser 

objecte directe d'aquestes activitats. 

 Valorització: concepte que engloba totes les operacions mitjançant les quals un residu es 

torna a utilitzar totalment o parcialment.  

 Reciclatge: opció de valorització que implica tornar a utilitzar un residu en el procés de 

fabricació del mateix producte o d'un producte amb funció anàloga.  

Els residus de la construcció els podem caracteritzar com:  

 No són tòxics (excepte si estan contaminats per ús previ)  

 Afecten l'acidesa natural del sòl  

 Poden contenir asbest (fibrociment)  

És objecte d'aquest capítol el analitzar els materials que s'utilitzaran en les obres, per tal de 

minimitzar els efectes negatius generats per la generació de residus, així com aconseguir l'ús dels 

materials emprats, optimitzant el consum de les matèries primeres i els recursos posats a disposició 

dels equips de treball.  
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Identificació d'impactes  

Els residus que es poden generar durant la fase de les obres es poden classificar de la manera 

següent:  

 Residus sòlids: restes de formigó, àrids, plàstics, metalls, restes vegetals procedents de 

desbrossament ..., que segons el lloc on es trobin i la quantitat pot ser origen de 

contaminació dels diferents vectors ambientals com són l'aigua, el sòl, l'aire ...  

 Residus líquids: olis de màquines i vehicles, aigües de rentat de maquinària, formigoneres, 

plantes cimentera, aigües residuals d'origen divers ... Aquests residus suposen una font de 

contaminació potencial d'aigües superficials, sòl i fins i tot d'aigües subterrànies, arribant a 

contaminar l'aqüífer superficial i fins i tot el profund, quedant dificultat qualsevol tipus 

d'actuació.  

 Residus gasosos: Contaminació produïda pels fums generats per vehicles i maquinària.  

Els principals focus de generació de residus i que per tant hauran de rebre atenció especial:  

 Oficines: es poden generar residus com: paper, piles, plàstics, ...  

 Zona de descans i menjar de treballadors: paper, vidre, plàstic, ferralla i metalls (llaunes), 

residus orgànics ...  

 Zones de recollida de material de recepció: paper, cartró, plàstics, fusta (palets, caixes ..)  

 Zones d'enderrocament: vidre, plàstics (restes canonades ...), ferralla i metalls, fusta, 

materials de tipus petri ...  

 Zones de construcció d'estructures de formigó: metalls i ferralles, fusta, materials de tipus 

petri ...  

 Parcs de maquinària: olis residuals, bateries, pneumàtics ...  

 Àrees de vegetació: residus vegetals en operacions de desbrossament.  

Mesures protectores i correctores: Gestió Ambiental de materials de construcció  

En la fase d'obres el major volum de residus que es generen són els següents:  

 Origen petri (naturals i artificials)  

 Metálicos (alumini, acer, coure)  

 Plàstics  

 Fusta (noble i comú)  

 Asfalts i cautxús  

 Teixits (naturals i sintètics)  

En general els materials de construcció són materials d'origen petri, i el seu principal impacte 

s'origina en el lloc de l'extracció, afectant el paisatge i originant emissions de pols. En el cas dels 

metalls, les indústries metal.lúrgiques són grans consumidores d'energia, el que comporta un gran 

impacte mediambiental. La indústria del plàstic, a més de consumir energia en el seu procés de 

transformació, té un impacte addicional perquè elimina la possibilitat de convertir en energia la 

matèria primera que utilitzen: els combustibles d'origen fòssil.  
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En el cas de la fusta, l'impacte és ben diferent. La fusta, que és un recurs natural renovable, 

consumeix poca energia en el seu procés de transformació, però els tractaments de preservació que 

s'apliquen sobre ella poden originar emissions i residus que són tòxics.  

Per tot el que s'ha dit anteriorment, sorgeix com a necessitat inqüestionable per protegir el medi 

ambient la reutilització dels residus originats a la construcció. Això implica tant la utilització en la 

construcció de noves obres de materials que provenen d'un procés de reciclatge, com que alhora 

aquests puguin ser posteriorment reutilitzats o reciclats. Es definiria d'aquesta manera un cicle, el 

concepte seria el de: "construir per demolir, demolir per reciclar, reciclar per tornar a construir".  

Com s'ha dit anteriorment la majoria de residus de la construcció són d'origen petri i ceràmic que 

no difereixen molt de la matèria primera necessària per a la fabricació de granulats. De la mateixa 

manera el reciclatge dels pneumàtics usats és possible per tornar a ser utilitzat per exemple per 

pavimentar carreteres.  

A continuació es presenta un esquema de reciclatge de residus originats per la construcció i els seus 

possibles reutilitzacions:  

Quan es parla de reutilització de materials de la construcció hem associar també amb l'aplicació 

d'uns sistemes de qualitat que verifiquin que els productes tenen propietats adequades.  

La utilitat dels elements recuperats poden ser diversos, tal com es reflecteix en l'esquema, segons la 

sofisticació dels mètodes d'obtenció:  

 Enderroc massiu, sense classificació prèvia, obtenint un material adequat per a les obres 

viàries.  

 Enderroc més selectiu, obtenint granulats idonis per a nous formigons.  

 Fusta recuperada permet noves utilitzacions, ja sigui com a elements complets, o laminat 

per exemple per obtenir parquet, etc.  

 El vidre i ferralla són materials de reciclatge tecnològicament senzill.  

En tot cas, és fonamental que durant els enderrocs, els materials es barregin el menys possible, de 

manera que es puguin aprofitar el màxim possible. 

Pel que fa als materials emprats en les obres hauran de complir una sèrie de condicions i la seva 

gestió ha de complir una sèrie de requisits:  

 Durant la fase d'obres s'utilitzaran matèries primeres, productes i equips degudament 

etiquetats, especialment pel que fa als productes considerats com substàncies tòxiques i / o 

perilloses.  

 Es donarà preferència als següents materials i productes:  

• Aquells proveïts d'etiquetes ecològiques, en tenir menor incidència sobre el medi ambient 

i complir amb els criteris ecològics establerts per la Unió Europea.  

• Aquells proveïts de punt verd en l'etiquetatge, ja que els envasos en què són distribuïts 

podran entrar dins d'un cicle de recollida i reciclatge.  
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• Aquells proveïts en l'etiquetatge del distintiu que indica que es tracta de productes 

reciclables, per contribuir a la conservació dels recursos naturals.  

 S'ha de prestar la deguda atenció a les instruccions donades pels fabricants referides a l'ús 

adequat i al correcte emmagatzematge dels materials i productes.  

Pel que fa a l'emmagatzematge de materials i productes s'han de seguir les indicacions:  

 Els materials d'obra seran emmagatzemats de manera que queda assegurada la seva 

correcta conservació i sigui possible la seva inspecció en qualsevol moment. S'habilitaran a 

la zona d'obra els punts d'emmagatzematge que siguin necessaris per tal d'evitar la seva 

destrucció o deteriorament, complint el que al respecte s'indiqui en el document, ni, si no, 

les instruccions que rebi la Direcció d'Obra.  

 Els materials d'impermeabilització s'emmagatzemaran adequadament, quedant sempre 

assegurat el correcte drenatge en cas de pluja. En general es complirà amb les 

especificacions i recomanacions del fabricant i se seguirà un procediment de bones 

pràctiques mediambientals.  

Pel que fa als abassegaments de materials, s'hauran de tenir en compte les següents 

consideracions:  

 Tindran els dispositius d'obra necessaris per a la recollida i evacuació de les aigües 

superficials.  

 En acabar les obres els punts de recollida de materials han de conservar els seus condicions 

inicials o, si no, ser restituïdes del tot, i és responsabilitat de l'empresa adjudicatària la 

retirada d'excedents.  

Mesures protectores i correctores: Gestió Ambiental de Residus de la Construcció  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 15/2003, de 13 de 

juny, de modificació de la Llei 6 / 1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, ia nivell estatal per 

la Llei 10/1998 , de 21 d'abril, de residus.  

D'acord amb els principis i objectius d'aquestes lleis, el 12 d'Abril de 1999 s'ha publicat al DOGC 

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ") el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de 

gestió de residus. Aquest Decret regula, bàsicament, el control de les activitats de producció i gestió 

de residus industrials d'acord amb el risc ambiental que poden suposar segons el tipus de residu i 

activitat productora.  

D'acord amb el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), els residus de construcció es classifiquen en 

inerts o no especials. El catàleg defineix per a cada tipus de residu el tractament, disposició de 

rebuig i les possibles vies de valorització. Des de l'1 de gener del 2002, ha entrat en vigor la nova 

classificació i codificació dels residus segons el Catàleg Europeu de Residus, que estableix quin tipus 

de residus s'han de considerar com a perillosos. El CRC, continua vigent per a determinar la correcta 

gestió que s'ha d'aplicar per a cada un dels residus (valorització, tractament o deposició), sempre 

que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és cas de la 

seva classificació.  



ANNEX 16. IMPACTE AMBIENTAL Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

34 Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  

 

No obstant això durant la fase de construcció es poden generar un altre tipus de residus alguns dels 

quals es classifiquen segons el CER com especials i als quals haurem de prestar més atenció. A 

continuació s'enumeren aquests residus:  

 Hidrocarburs, terres contaminades amb hidrocarburs, llots procedents d'operacions de 

neteja i manteniment, etc ...  

 Aigües de neteja procedents de la neteja i manteniment de maquinària  

 Pintures i vernissos  

 Residus originats per moviment de terra  

A continuació es fa una breu descripció dels possibles tractaments de reciclatge possibles per als 

diferents residus originats durant la fase de construcció:  

 Ferralla i metalls: Fosa i reincorporació en productes nous.  

 Fustes: Reincorporació en forma de ferritja o de grans petits per a la fabricació de 

aglomerats de fusta.  

 Paper i cartró: Utilitzant paper usat: es redueix el consum d'aigua en un 61%, contaminació 

atmosfèrica inferior a 73%, es redueixen les matèries en suspensió en les aigües residuals 

en un 25%, i els residus sòlids són un 39% inferiors. A més es afegeix la conservació models 

recursos forestals i l'estalvi energètic.  

 Vidre: Es redueix l'extracció de matèries primeres i l'ús energètic.  

 Olis usats: Són residus altament contaminants, que es poden reutilitzar obtenint bases per 

fer nous olis comercials.  

Demolicions  

En el cas de les demolicions es fan tot seguit algunes recomanacions en funció l'origen dels 

materials i elements de construcció. 

 Edificis de fàbrica: tècniques intensives, amb utilització de maquinària pesant.  

 Edificis d'estructura de formigó armat: accions combinades de tècniques massives i 

selectives, com les tècniques de tall.  

 Elements constructius de metalls, fusta o plàstic: tècniques de tall i de desmuntatge.  

En el cas de les masies i obres de fàbrica s'hauran de dur a terme Processos de desconstrucció. 

Aquestes actuacions consisteixen en la descomposició del procés de demolició en accions 

coordinades de la manera següent:  

 Recuperació d'elements arquitectònics: recuperació d'elements arquitectònics complets o 

en part, de manera que puguin ser utilitzats en altres construccions, amb un mínim 

d'adaptació o transformació.  

 Recuperació de materials tòxics o contaminants: Aquests residus s'han de aïllar de la resta i 

sotmetre'ls a un tractament especial o transportar-los a un abocador específic.  

 Recuperació de materials reciclables que no són d'origen petri: aquests residus de molt 

menys volum que els d'origen petri, i són tècnicament senzills de reciclar, depenent 

principalment de la seva proximitat a indústries recicladores específiques. Aquests residus 

són: metalls (Pb, Cu, Fe ..), plàstics (PVC, poliestirenos, polietilens ...)  
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 Recuperació de materials reciclables d'origen petri: Són residus d'origen petri: formigó en 

massa, obra de fàbrica de ceràmica, pedra natural, graves, sorres, vidre ... Aquests materials 

es poden reincorporar si prèviament se sotmeten a un procés de trituració. Les possibilitats 

de reciclar dependran també en aquest cas de la localització de la planta de reciclatge. Si no 

és possible el reciclatge, cal considerar la possibilitat de reciclar-in-situ mitjançant una 

planta recicladora mòbil.  

 Tots aquells residus sense valor, ni reciclable ni recuperable, i inerts s'han de portar a 

abocador adequat i legalitzat.  

Tots els residus trobats durant aquesta fase han de ser correctament gestionats tal com es descriu 

al llarg d'aquest capítol.  

Minimització de la generació de residus  

La principal mesura correctora per minimitzar l'impacte sobre el medi per la generació de residus és 

la minimització d'aquests. Amb aquesta finalitat es tindran en compte les següents mesures:  

 S'utilitzaran materials que proveeixin a la zona d'obres amb la menor quantitat possible 

d'embalatge per tal de minimitzar la producció de residus.  

 Es tendirà a la utilització de materials procedents de processos de reciclatge i / o 

reutilització, processos tots dos que repercuteixen en la millora del medi ambient.  

 Durant l'execució de l'obra es procedirà a la reutilització de tots aquells materials i elements 

que així ho permetin, buscant amb aquest procedir, d'una banda, una menor generació 

d'elements que hagin de ser eliminats i, d'altra, no tenir de fer l'aprovisionament en punts 

d'abastament exteriors a la zona d'actuació, amb el consegüent cost de temps, matèries 

primeres i combustible.  

 S'establirà un pla de consum d'aigua en la neteja de la maquinària per economitzar aquest 

important recurs i minimitzar la producció d'efluents líquids tòxics i / o perillosos.  

Correcta gestió dels residus generats durant la fase d'obres  

D'acord amb el marc legal, es marquen les pautes per a una correcta gestió dels residus:  

Aspectes generals  

 Segregació correcta de residus especials, no especials o inerts, amb el seu corresponent 

etiquetatge o informació del contingut del contenidor mitjançant les accions següents:  

• Col.locació de diferents recipients per a la segregació correcta de residus a l'obra, 

degudament retolats.  

• Indicació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

• Codi d'identificació (segons CER)  

• Nom, adreça i telèfon del titular de residus.  

• Data d'envasament i naturalesa dels riscos. 
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 No barrejar residus (runes, deixalles, residus especials) de demolició. 

 Els residus contaminants generats en cap cas s'han de dipositar en els abocadors d'inerts 

previstos en el projecte.  

 La gestió de residus que es produeixin o es posseeixin ha de fer segons el CER.  

 Tots els residus hauran de gestionar a través d'un gestor autoritzat per la Junta de Residus 

(Generalitat de Catalunya)  

 Cada empresa productor de residus ha de disposar d'un "alta" com "Productor de Residus", 

tramitat a través de la Junta de Residus i estar registrat en l'inventari de productors amb un 

número de codi de productor.  

 Cada empresa ha de designar un responsable dels residus i comunicar a la Junta de Residus 

seu nomenament.  

 Portar un registre de residus.  

 Mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat  

 Informar la Junta de Residus de qualsevol desaparició, pèrdua o fuita de residus perillosos.  

 Reciclar, valoritzar i eliminar els residus, per aquest ordre  

 Presentar a la Junta de Residus la declaració de residus anual  

 Formalitzar els documents de control de gestió i transport  

 Lliurar els residus a un gestor autoritzat , mitjançant un transportista autoritzat.  

Residus reciclables  

 Els residus susceptibles de reciclatge (paper, cartró, fusta, peces i elements metàl·lics, 

plàstics, olis i greixos de la maquinària, etc) es recolliran, separats per tipologies, en llocs 

habilitats a l'efecte a les instal·lacions d'obra (Zona Àrea Neta).  

 Possibilitats de gestió dels residus de paper i cartró:  

o Recollida de paper per part de les empreses especialitzades  

o Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

o Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el 

cas de grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de vidre:  

• Realitzar periòdicament el trasllat d'aquest material a un contenidor específic de vidre 

proper, en el cas de volums petits.  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el cas de 

grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de plàstics:  

• Realitzar periòdicament el trasllat d'aquest material a un contenidor específic de plàstic 

proper, en el cas de volums petits.  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  
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• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el cas de 

grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de metalls i ferralles:  

• Realitzar periòdicament el trasllat d'aquest material a un contenidor específic de metalls 

proper, en el cas de volums petits.  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el cas de 

grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de fustes:  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més propera gen l cas de 

grans volums.  

 Bateries: S'han de emmagatzemar correctament en un lloc tancat, ventilat i estanc fins a la 

seva posterior valorització.  

 Piles: Prèvia separació entre piles botó i la resta, s'emmagatzemaran en recipients adequats 

fins a la seva valorització.  

 Pneumàtics: Emmagatzematge correcte d'aquest tipus de residu. Les possibilitats de 

reutilització s'han indicat anteriorment.  

 Residus vegetals: recollida selectiva per al seu posterior valorització mitjançant 

l'aprofitament d'aquests, un cop triturats, com a material de suport en processos de 

compostatge.  

Parc de maquinària  

 La zona destinada a parc de maquinària serà prèviament impermeabilitzada, per evitar 

qualsevol filtració al subsòl d'olis i hidrocarburs, amb recollida de líquid a un separador 

d'hidrocarburs i olis.  

 En el cas de produir un vessament accidental en quantitats significatives, d'hidrocarburs o 

de qualsevol altre producte ecotoxicitat, es procedirà ràpidament al sanejament i 

tractament adequat de la superfície afectada.  

 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran 

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà, amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 

Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals.  

 Es prohibeix l'abocament d'olis a corrents d'aigua, al mar, a la xarxa de clavegueram o al 

terra. Es prohibeix també cremar o barrejar-lo amb una altra substàncies.  

Residus no reciclables  
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 Els residus sòlids assimilables a urbans i no reciclables es recolliran en contenidors per a la 

retirada a abocador controlat i legalitzat.  

 Els residus i vessaments resultants del tractament d'impermeabilització del terreny seran 

retirats de forma selectiva, i gestionats segons la seva tipologia, així com aquells residus 

tant líquids com sòlids procedents de les activitats de transport.  

Planta de formigonat i zones de demolició  

 La planta de formigonat es situarà en una zona allunyada dels cursos superficials d'aigua i 

on els vents no siguin forts. Al costat de la planta es projectarà una o diverses basses de 

decantació.  

 La gestió dels fangs resultants de la planta decantadora provinent de les aigües de neteja de 

la planta de formigonat, seran gestionats com a residus no especials segons indica en el 

CER. Les aigües resultants podran ser aprofitades per al procés de formigonat. Si aquest no 

és el cas s'hauran transportar depuradora degudament homologada.  

 La posada en obra de formigó tindrà lloc evitant els abocaments incontrolats fora del lloc de 

recepció. Es tindrà cura que la neteja de les bótes de les formigoneres es realitzi en llocs 

prèviament establerts (punts de neteja). Així, de manera específica hauran de definir els 

llocs i sistemes de tractament de les aigües procedents del rentat de formigoneres durant el 

període d'obres. S'establirà una zona de neteja de les canaletes i bótes de formigó dins de 

l'obra degudament condicionada, identificada i senyalitzada. Aquesta zona s'excavarà i 

s'impermeabilitzarà a una profunditat suficient que asseguri que les aigües de rentat no 

sobresurtin i s'estenguin per la zona d'obres, i tampoc puguin filtrar a través del sòl. S'haurà 

de triar una zona allunyada de canals i basses de reg i fora de zones amb servituds de 

protecció. Aquest espai s'ha d'assenyalar de forma clara perquè sigui fàcilment 

identificable. Els camions estan obligats a dipositar el formigó sobrant i rentar la cisterna i la 

canaleta assegurant que l'aigua de rentat s'aboca dins de la zona delimitada. En cap cas es 

permetran rentats fora de les zones especificades. Posteriorment es deixarà evaporar la 

fase líquida present a la zona d'abocaments i es procedirà a la trituració i retirada a 

abocador autoritzat de la crosta sobrant. El contractista haurà de garantir la neteja final 

d'aquests espais finalitzades les obres projectades, i la restitució de les condicions inicials.  

 Els residus de formigó procedents de processos de demolició haurà de prioritzar la 

valorització. En el cas de no varolizarse hauran de ser tractats com a material de rebuig en 

abocador autoritzat.  

Zones auxiliars d'obra  

 Totes les operacions de rentat de maquinària es duran a terme dins de les instal lacions 

construïdes amb aquest fi. Els safareigs estaran formats per parets de blocs de formigó, 

terres impermeabilitzats a base de bentonita o argila plàstica i connectats a una xarxa de 

drenatge. S'han d'habilitar diferents àrees específiques, dins de la zona de neteja, en funció 

del tipus de maquinària que es pretengui netejar i sanejar. Aquesta divisió en àrees s'explica 

perquè cal separar les aigües resultants dels processos de neteja, ja que està prohibida la 

mescla de residus de diferent composició.  

 El proveïment i manteniment de la maquinària només es realitzarà en les àrees habilitades 

per a aquest fi. Les característiques constructives d'aquestes zones són similars a les 



ANNEX 16. IMPACTE AMBIENTAL Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 39 
  

 

realitzades a les instal.lacions d'obres auxiliars i en les zones destinades a neteja. Es 

impermeabilitzar el terreny i es extremar les precaucions a l'hora de repostar evitant 

sempre les esquitxades i vessaments a més de posar absorbents a terra. L'emmagatzematge 

dels bidons de lubricant i combustible per al proveïment de la maquinària de l'obra i el 

canvi d'oli es realitzarà a l'interior de les zones impermeabilitzades construïdes a l'efecte. El 

dipòsit tindrà un volum útil suficient com per albergar folgadament la totalitat d'aquell 

contingut en els bidons emmagatzemats, de manera que en cas de trencament d'aquests, el 

seu contingut no es dispersi per la superfície circumdant sinó que quedi recollit en el 

dipòsit. El dipòsit constarà d'una base de formigó impermeabilitzat amb una capa de 

material absorbent (5 cm de capa bentonita o 20 cm d'argila plàstica) que protegeixi 

d'infiltracions, en el cas d'una possible fuga, i unes parets laterals de 50 cm d'alçada .  

 Al parc de maquinària, es construiran trampes de greixos que permetin eliminar els olis, 

combustibles, pintures, etc ... que desguassen a les basses de decantació. Aquestes trampes 

es taparan a la part superior quan plogui, a fi d'evitar el seu desbordament, amb el 

consegüent arrossegament d'olis i greixos fora d'elles. Es hauran de controlar aquestes 

arquetes i mantenir correctament.  

 En la parcel·la de les instal·lacions auxiliars, es destinarà una zona correctament habilitada 

per a magatzem de residus perillosos i, si s'escau, trituració, formigonat, etc. Aquesta 

superfície que estarà dotada d'un sistema doble de cunetes perimetrals, impermeabilització 

del terreny i una bassa de separació de greixos i olis.  

 Les instal.lacions d'obra es dotaran amb un sistema de sanejament mitjançant connexió a la 

xarxa d'aigües residuals, WC químic o per qualsevol altre sistema que asseguri que no es 

produirà contaminació de les aigües.  

 El sòl sobre el qual es len les instal.lacions auxiliars d'obra, una vegada siguin 

desmantellades aquestes, i hagi estat retirat el material d'impermeabilització ha de ser 

caracteritzat. En el cas que estigui contaminat s'ha de procedir a la seva 

descontaminació per mitjà d'una empresa homologada per la Junta de Residus. Al 

cas que no ho estigui es procedirà a l'aplicació de terra vegetal per a la posterior 

revegetació. El material de impermeabilització serà transportat a un abocador 

especialitzat i homologat. 

 Les aigües fecals obtingudes de les instal lacions auxiliars d'obra hauran de ser 

correctament gestionades. En el cas de no ser tècnicament viable la connexió amb la xarxa 

de sanejament, s'utilitzarà un pou clarificador, com a element de separació i digestió de 

fangs compost per un sedimentador i un digestor que reduiran fortament el volum de 

matèria orgànica. A continuació es larà un filtre biològic, com a tractament complementari 

a fi d'aconseguir un efluent estable, no susceptible de fermentacions. En aquest subtram es 

preveu la connexió amb la xarxa de clavegueram de la Ràpita, de manera que no hi haurà 

de construir cap instal lació annexa.  

Zones d'apilament  

Les aigües recollides procedents de la zona de abassegaments hauran de ser tipificades i 

correctament gestionades, portant-les a depuradora especialitzada i homologada si fos necessari.  

Dissolvents, pintures i vernissos  
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Especial atenció a restes de pintura, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

manera especial segons el CER. S'han d'emmagatzemar en bidons adequats per a aquest ús, amb 

especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients.  

Residus orgànics  

Disposició de dipòsits adequats per als residus orgànics i recollida diària de les bosses amb residus 

orgànics que es duran a contenidor de matèria orgànica pròxim.  

Creació d'una Àrea Neta  

Es destinarà una àrea específica de l'obra on quedaran recollits tots els contenidors necessaris per a 

una correcta separació dels residus. Aquesta àrea haurà aquestes situada en una zona de baixa 

vulnerabilitat (queda totalment prohibida la seva localització a la zona inundable), a decisió de la 

Direcció ambiental d'Obra i de la Comissió Mixta de Seguiment. Aquesta zona ha d'estar 

degudament protegida i senyalitzada, així com correctament impermeabilitzada. Aquest tractament 

evita, en gran mesura, una afecció directa al medi tant edàfic com hídric.  

El procés comença amb la retirada de coberta vegetal. A continuació s'extreu una capa de gruix 

definit per l'equip tècnic ambiental depenent amb la caracterització prèvia de la zona. El material 

obtingut s'ha de gestionar correctament. Una vegada extret el material es col.locarà una capa entre 

0,5 i 0,75 m de gruix de material de característiques similars a les del sòl natural que permeti les 

oscil lacions al nivell freàtic. Sobre el material de farciment es col.locarà un geotèxtil que impedeixi 

les possible filtracions cap a terra i l'aigua. Sobre ell una capa d'argila plàstica o bentonita, de baixa 

permeabilitat que impedeixi o freni, l'arribada de contaminant en cas d'accident. El nivell de farcits 

se situarà fins que el terreny quedi anivellat. Un cop finalitzada l'obra, les àrees utilitzades hauran 

de ser correctament restaurades. 

En aquestes àrees s'admeten els següents residus, sempre que la Generalitat no hagi assumit la 

titularitat:  

 

Figura 9. Productes no admesos en zones netes 

Creació d'una Zona de Neteja de cisternes de formigó  

Es destinaran diversos punts per al rentat de les cisternes. L'elecció d'aquestes zones haurà de 

complir les condicions següents:  
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 Zones properes a les zones d'execució d'estructures de formigó de manera que es 

disminueixi el desplaçament.  

 Terrenys plans i sense riscos a erosió.  

 Zones allunyades a aigües superficials i subterrànies amb freàtics elevats, així com de xarxes 

de sanejament o proveïment d'aigua 

 Senyalització adequada de les zones.  

Periòdicament aquests punts hauran de ser buidats, picona aquest residu que serà gestionat com a 

material de runa mitjançant la seva valorització o disposició com a material de rebuig en abocador 

autoritzat.  

Les ubicacions d'aquestes zones hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i l'equip tècnic 

ambiental.  

Control de la correcta gestió dels residus  

L'objectiu de l'equip tècnic ambiental responsable de la gestió de residus serà la minimització de la 

producció de residus com a resultat de la previsió de determinats aspectes de l'obra. Per això, 

l'equip tècnic ambiental haurà de complir una sèrie de tasques: 

 Disposar d'informació sobre la gestió de residus. 

 Manuals i guies per a la gestió racional dels residus  

 Possibilitat de valorització dels residus. Consulta a la Junta de Residus i a la Borsa de 

Subproductes  

 Normatives aplicables en l'àmbit on es produeixen els residus  

 Disposar d'informació sobre les instal.lacions de reciclatge i de disposició dreta més 

properes  

 Conèixer la localització i titularitat de les instal.lacions i abocadors  

 Avaluar la distància a què s'han de transportar fins a les instal.lacions i abocadors  

 Conèixer les condicions materials d'admissió dels residus  

 Avaluar el cost de gestió dels residus en cada cas 

 Planificar les operacions de triatge i de recollida selectiva  

 Calcular el volum de residus valoritzables  

 Preveure els espais destinats per al triatge i recollida selectiva dels residus valoritzables  

 Definir les operacions que s'han de dur a terme a peu d'obra per facilitar la valorització dels 

residus  

 Preveure espais destinats a l'emmagatzematge provisional de residus prèviament 

classificats  

 Protegir els residus reutilitzables contra les accions que puguin tirar a perdre  

 Verificar que s’ha dut a terme la gestió acordada dels residus 

 Exigir còpia de tots els rebuts d'entrada a empreses autoritzades per a la gestió de residus 

de tercers  

 Exigir còpia de tots els rebuts d'entrada a dipòsit controlat  

 Exigir còpia de tots els rebuts d'entrada a l'Àrea Neta  

La documentació exigible consistirà en:  
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 Fitxa d'acceptació: Document entre productor o posseïdor del residu i el gestor, i que té 

com a objectiu el reconeixement de la destinació correcta del residu.  

 Ftxa de seguiment: Document que acredita el lliurament del residu del productor o 

posseïdor al transportista per portar-lo fins al gestor.  

 Fitxa de seguiment itinerant: Document i alternatiu a l'anterior, que acredita el lliurament 

de diversos residus de diferents productors o posseïdors a un transportista per lliurar-los a 

un mateix gestor.  

 Fitxa de destinació: Document que han de subscriure el productor o posseïdor d'un residu i 

el destinatari d'aquest i que tenen com a objecte el reconeixement de l'aptitud del residu 

per ser aplicat a un determinat sòl, per a ús agrícola o en profit de l'ecologia.  

 Justificant de recepció del residu: Document normalitzat que ha de lliurar el gestor al 

productor o posseïdor del residu en el moment de la recepció.  

Gestors de residus  

A continuació s'enumeren els gestors de residus més pròxims a la zona d'actuació:  

Gestor Població Tipus de d’instal·lació 

Gestora de runes de la construcció, S.A.  Campdevanol  Depósito controlado  

Gestió de runes de Muntanya, S.L.  Cercs  Depósito controlado  

Mancomunitat de recollida d’escombraries 
de l’Urgellet  

Montferrer i Castellbò  Depósito controlado  

Tècniques Ambientals de Muntanya, S.L.  Prats i Sansor  Depósito controlado  

Taula 4 Gestió de residus de la construcció  
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Extractiva destinatària Població Tipus de tractament 

Luisa Isabel (Flotats, S.A.) Isòvol 
Activitat extractiva en actiu amb restauració 
integrada 

Coto Matilde (Carboneres de Berga) 
Guardiola de 
Berguedà 

Activitat extractiva en actiu amb restauració 
integrada 

Coto Matilde (Carboneres de Berga) Vallcebre 
Activitat extractiva en actiu amb restauració 
integrada 

Taula 5 Activitats extractives  

 

Gestor Població Tipus de tractament Tipus de material que tracta 

Cayetano 
Lozano e Hijos, 
S.C.  

Girona  

T62 Gestión para un 
Centro de Recogida y 
Transferencia V22 
Regeneración de 
aceites minerales  

Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes - Aceites 
sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes - Aceites fácilmente biodegradables de 
motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

Taula 6 Gestió d'olis de la maquinària a l'obra  

 

Gestor Població Comarca 

Containers del Berguedà, S.L:  Berga  Berguedà  

Taula 7 Gestió de terres 

 

Gestor Població Comarca 

Containers del Berguedà, S.L.  Berga  Berguedà  

Agroviver, S.L.  Viver i Serrateix  Berguedà  

Taula 8 Gestió de fangs depurats 

5.  AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS I IMPACTES RESIDUALS  

5.1   Introducció 

El conjunt d'afeccions i de sensibilitats del medi s'han contemplat des de l'òptica de limitar els 

impactes negatius que es puguin manifestar en l'espai. Així, un bon nombre d'afeccions es poden 

evitar i una altra es minimitzen fins a uns límits compatibles amb el medi, amb la presa de mesures 

preventives o correctores proposades.  

El projecte ocasionarà un nombre d'impactes de grau variable, els quals afectaran als diferents 

vectors del medi, bé durant la construcció, bé durant l'explotació de la infraestructura.  
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S'han d'adoptar les mesures apropiades per suprimir, reduir o localment compensar les pèrdues 

causades pel projecte.  

L'objectiu d'aquest apartat és assenyalar els impactes del projecte i indicar les mesures correctores 

corresponents previstes. Aquestes poden concernir al projecte en planta, el perfil o la localització 

precisa, així com les característiques de les obres, la manera de realitzar els diferents treballs, etc.  

Les mesures a prendre són:  

 Simples, definides i localitzades: en aquests casos es defineixen de manera clara i concisa en 

els quadres d'impactes i mesures.  

 Les definides pels seus principis generals com les de restauració, soroll admissible, etc., Que 

requereixen una major adaptació a la naturalesa i importància dels impactes. Aquesta 

adaptació comporta, en general, estudis complementaris a realitzar segons els principis o 

objectius anunciats en el present annex d'integració ambiental.  

Es presenta, a continuació, una anàlisi completa dels impactes, sigui quina sigui la seva naturalesa, 

extensió i importància i per a totes les variables considerades conjuntament. El projecte és sotmès a 

l'avaluació de tots els possibles impactes que poden afectar el medi ambient, i s'estableixen les 

mesures correctores que minimitzessin aquests impactes.  

Els impactes es caracteritzen i s'avaluen segons els criteris que dicta la Llei 6 / 2001 de 8 de maig (i 

els decrets als que modifica) d'Avaluació de l'impacte ambiental, i de la legislació autonòmica, el 

Decret 114/88 de 7 d 'abril, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, i el seu reglament.  

L'avaluació dels impactes es descriu mitjançant taules que en cinc columnes presentin el factor del 

medi afectat, els impactes, la seva caracterització, l'avaluació i les mesures.  

En aquestes taules només figuren els impactes particulars de petita extensió que necessiten 

mesures particulars, específiques o generals.  

5.2   Criteris de caracterització i avaluació  

Les manifestacions dels impactes generats per l'obra, han estat caracteritzats i avaluats d'acord 

amb la terminologia del "Reial Decret 1.132/1.988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el 

Reglament per al'execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1.986 , de 28 de juny, d'avaluació 

d'impacte ambiental ", que es resumeix a continuació.  

5.3   Terminologia de caracterització dels impactes 

A (notable), A1 (mínim), B (positiu), B1 (negatiu), C (directe), C1 (indirecte), D (simple), D1 

(acumulat), D2 (sinèrgic), E (a curt termini ), E1 (a mig termini), E2 (a llarg termini), F (permanent), 

F1 (temporal), G (reversible), G1 (irreversible), H (recuperable), H1 (irrecuperable), I (diari) , I1 

(d'aparició irregular), J (continu), J1 (discontinu), K (localitzat), K1 (extensiu), L (proper a l'origen), L1 

(llunyà a l'origen), NM (Són necessàries mesures correctores) i A (No són necessàries mesures 

correctores).  
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5.3.1 Terminologia d'avaluació dels impactes  

Impacte ambiental crític (CR): La magnitud de l'efecte és superior al límit acceptable. Es produeix 

una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de 

recuperació, fins i tot amb l'adopció de mesures correctores.  

Impacte ambiental sever (S): La recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix l'adopció 

de mesures correctores i, malgrat això, la recuperació requereix un llarg espai de temps.  

Impacte ambiental moderat (M): La recuperació no necessita mesures correctores ni protectores 

intensives i la tornada a l'estat inicial del medi no requereix un llarg espai de temps.  

Impacte ambiental compatible (C): La seva recuperació es preveu immediata, una vegada finalitzada 

l'activitat que el produeix, de manera que no cal l'adopció de mesures correctores.  

5.4   Avaluació del impacte residual 
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6.  CONCLUSIONS FINALS  

Un cop realitzats els anàlisis corresponents a la determinació dels potencials impactes que la 

construcció dels col·lectors i EDAR pot representar per al medi ambient, es conclou destacant els 

punts següents:  

 Les obres no afecten cap zona inclosa al PEIN ni a la Xarxa Natura 2000.  

 Les obres no afecten cap Hàbitat Prioritari d'Interès Comunitari.  

 La zona d'estudi està inclosa dins de l'àrea afectada pel Pla de recuperació del trencalòs a 

Catalunya, però no es preveu cap afecció sobre aquesta espècie, ja que les obres es situen 

lluny del seu hàbitat.  

 La vegetació afectada és bàsicament agrícola.  

 S’afecten petites superfícies de la vegetació de ribera associada als torrents creuats pel col 

lector. 

 La zona d'estudi està catalogada d'alt risc d'incendi.  

 No s'afecta cap element d'interès cultural.  

 Es reutilitza la terra vegetal excavada i part del volum del material d'excavació.  

 Els principals impactes tindran lloc a la fase constructiva 

 Es prenen mesures preventives i correctores per minimitzar els principals impactes 

detectats:  

o Qualitat acústica i atmosfèrica 

o Qualitat de les aigües 

o Alteració de vegetació de ribera 

 No es detecta cap impacte significatiu en la fase d'explotació.  

 El projecte suposarà una notable millora de la qualitat de les aigües del torrent de Pi i del 

riu Segre a la zona d'actuació, ja que s'eliminarà un punt actual d'abocament d'aigües 

residuals.  

La conclusió és, per tant, que el projecte objecte d'estudi és COMPATIBLE amb el medi amb 

l'aplicació de les mesures correctores descrites en aquest estudi, bàsicament de caràcter protector i 

de restauració de la vegetació afectada. 

 

 

Al Document Nº 2 s’adjunten els plànols de mesures correctores 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Actualment, els nuclis de Bor, Pedra, Beders aboquen les seves aigües residuals de forma directa a 

les rieres d’aquesta zona. En el cas de Balltarga, existeix només un pretractament ja obsolet. Per 

aquesta raó, es proposa construir una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR), element el 

qual, degut al seu funcionament, la superfície que ocupa i al producte que tracta, altera amb major 
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o menor grau al medi que l’acull, i que pot generar cert rebuig per part de les persones que viuen o 

treballen a prop.  

Encara que la implantació d’una instal·lació de tractament d’aigües residuals és, per ella mateixa, un 

fet positiu, les característiques d’una planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els residus 

generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal·la. En aquest annex es 

pretén exposar els efectes mediambientals i repercussions derivats de la construcció i explotació de 

l’estació depuradora d’aigües proposada. A partir d’això, es descriuen les mesures necessàries per 

tal de minimitzar o corregir els impactes produït. 

2.  LEGISLACIÓ 

El present Annex es desenvolupa en el marc legislatiu vigent, que implica tres administracions: 

2.1   Administració de la Unió Europea 

 Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a 

l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.  

 Directiva 97/62/CE del Consell, de 17 d'octubre de 1997, per la qual s'adapta al progrés 

científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

fauna i flora silvestres  

 Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.  

 Directiva 85/337/CEE, del Consell, de 27 de juny de 1985 relatiu a l'avaluació de les 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient modificada 

per les Directives 97/11/CE i 2003/35/CE.  

2.2   Administració de l'Estat  

 Llei 9 / 2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes 

en el medi ambient.  

 Llei 6 / 2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny 

de 1986, d'Avaluació d'impacte ambiental, desenvolupat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 

de setembre.  

2.3   Administració de la Comunitat Autònoma de Catalunya  

 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Desplegat per l'Ordre MAB 

62/2003, de 13 de febrer.  

 Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització 

de l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local.  

 Llei 22/2003 de Protecció dels animals. Modificada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol.  
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 Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local de modificació del 

Decret 12/89 de 17 d'abril.  

 Llei 3 / 1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. 

Modificada per la Llei 1 / 1999, de 30 de març, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, i la Llei 4 / 

2000 de 26 de maig. Desenvolupada pel reglament aprovat pel Decret 136/1999 de 18 de 

maig. Desenvolupada en la disposició transitòria addicional cinquena pel Decret 170/1999 

de 29 de juny.  

 Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals.  

 Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 Ordre 1984.11.05, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya.  

 Llei 9 / 1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm 1807, de 

1993.10.11).  

 Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya.  

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. 

Desenvolupa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Modificat pel Decret 

213/1997, de 30 de juliol.  

 Decret 144/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental (DOGC núm 1000, de 

1988.03.06 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.  

 Decret 214/87, de 9 de juny sobre Arbres monumentals. Generalitat de Catalunya. Amb 

noves declaracions mitjançant ordres de 20 d'octubre de 1987, de 30 d'agost de 1988, de 8 

de febrer de 1990, de 19 d'abril de 1991 i de 3 de desembre de 1992.  

 Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per 

l'Ordre del 23 de maig de 1986, i modificacions del 26 de novembre de 1986 i de 16 de juliol 

de 1990.  

 Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes 

de la flora autòctona de Catalunya. 

3.  DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

3.1   Situació geogràfica  

El terme municipal de Bellver de Cerdanya, amb una extensió de 98,2 km2 i una altitud de 1.050 

metres, se situa a la comarca de la Cerdanya, província de Lleida. Les seves coordenades són: 42 º 

22'21 "N, 1 º 46'38" E.  

Els nuclis estudiats, se situen a l’est de Bellver de Cerdanya.  

Els terrenys on es projecta la present actuació se situen en el marge del torrent de la Bavosa.  
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3.2   Climatología  

El clima de la comarca de la Cerdanya varia considerablement segons el relleu i la diferent insolació 

entre les vessants N i S, ja que l'orientació de la vall és en direcció EW.  

Els vessants elevades tenen un clima d'alta muntanya, mentre que els vessants inferiors i la plana 

gaudeixen d'un clima mediterrani amb tendència continental de muntanya mitjana. Els hiverns són 

freds (fins a -15 º C) i a l'estiu els dies són càlids i les nits fresques. Les precipitacions són abundants 

durant tot l'any encara que durant l'hivern solen concentrar-se en les zones altes, adoptant formes 

de neu (de novembre a maig). A causa de la influència dels vents marítims, la pluviositat sol més 

abundant que escassa en el llevant, i moderada a ponent. La boira és un fenomen gairebé 

inexistent.  

3.3   Geología i edafologia  

La comarca de la Cerdanya ocupa la depressió que hi ha entre la serra del Cadí-Moixeró (Pre-

Pirineus) i els Pirineus orientals catalans, i correspon a un sistema orogràfic que tanca la conca de 

l'alta vall del riu Segre. Està constituïda per dues grans unitats de relleu: la depressió formada per la 

conca del Segre, gran vall d'orientació EW d'origen tectònic, i les vessants muntanyoses que 

l'emmarquen.  

  

Figura 1. Pirineus i serra del Cadí-Moixeró 

Els relleus muntanyosos estan constituïts per roques primàries cristalinas i sedimentàries 

paleozoiques. Les primeres estan representades per granit amb les seves variants, i es troben en les 

crestes de la vessant N. Els esquists pissarrosos del paleozoic tenen la seva màxima representació 

en el massís del Carlit, mentre que la barrera S del Cadí, que pertany al secundari, és de roca 

calcària i profundament erosionada. L'època terciària, en els períodes de l'Eocè, amb l'aixecament 

del Pirineu, i Oligocè, caracteritzat per la labor erosiva de les aigües, va ocasionar falles, plegaments 

i enormes sediments, com els que avui en dia formen la plana cerdana. Al Miocè apareix un nou 

moviment tectònic, s'aixeca la Serra del Cadí i s'ocasiona, al S, el gran plegament diapíric del 

Berguedà, mentre que al nord es forma el llac miocènic de la Cerdanya. La vall està format per 

terrenys quaternaris luvials, dipositats sobre el terciari.  

L'annex de Geologia inclou una descripció detallada de les característiques geològiques de la zona 

d'actuació. 
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El traçat del col lector discorre per camps de conreu, terrenys d'inclinació suau amb cultius 

herbacis. El gruix de terra vegetal oscil·la al voltant dels 0,5 metres. 

3.4   Hidrologia superficial i subterrània  

La Cerdanya és un sistema orogràfic que tanca la conca de l'alta vall del riu Segre. El Segre neix a la 

vessant N del Puigmal, al coll de Finestrelles, i recorre tota la vall fins a la Seu d'Urgell, on rep les 

aigües del riu de la Valira, provinent d'Andorra, gira cap del S i continua el seu recorregut per la 

comarca de l'Alt Urgell. Les muntanyes que tanquen la Cerdanya estan formades per profundes valls 

que tributen al Segre.  

 En el terme municipal de Bellver de Cerdanya, els principals rius i torrents que aboquen les seves 

aigües al riu Segre són: torrent de la Bavosa, torrent de Bor, torrent de riu de Santa Maria, torrent 

de Riell, torrent de Pi, torrent de Carcadé i torrent de Ridolaina pel marge esquerre, i riu Duran i 

torrents de la Farga Vella, Ulldebou i Anes al marge dret.  

El traçat del col lector discorre pel marge esquerre del riu Segre, i creua el torrent de la Bavosa  i 

dos dels seus afluents: torrent de la Fontseca i torrent de Balltarga.  

  

Figura 2. Torrent de la Bavosa 

Actualment les aigües residuals de Pedra, Bor i Beders són abocades a la llera del torrent de la 

Bavosa sense cap depuració prèvia. El nucli de Balltarga disposa d’un pretractament completament 

obsolet. 

S'ha consultat la informació referent a qualitat de les aigües superficials de l'Agència Catalana de 

l'Aigua, i al terme municipal de Bellver de Cerdanya no hi ha cap punt de control.  

Des del punt de vista hidrogeològic dels materials que formen el subsòl de l'àrea d'estudi donen lloc 

a tres sistemes aqüífers:  

Aqüífer Quaternari. Està format pels materials quaternaris que formen els sediments aluvials del 

Segre i els torrents adjacents. Des del punt de vista hidrogeològic es comporten com una unitat de 

permeabilitat mitjana - alta que donen lloc a un aqüífers de tipologia lliure en connexió directa amb 

la xarxa fluvial.  

Aqüífer Terciari. Està constituït pels materials terciaris pliocens, que estan formats per una unitat 

predominantment lutítica, de permeabilitat baixa, que dóna lloc a un aqüífer de tipologia multicapa 

hemiconfinat i / o confinat.  
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Aqüífer Paleozoic: Està constituït pels materials paleozoics que formen el substrat rocós de l'àrea 

d'estudi, que litológicament estan formats per una unitat gresos, conglomeràtica i lutítica, poc 

metamorfizadas, de permeabilitat baixa - molt baixa, que dóna lloc a un aqüífer confinat de tipus 

fissurat.  

Alguns sondejos consultats han determinat que el nivell freàtic es troba en aquesta zona al voltant 

dels 3 metres de profunditat. 

3.5   Vegetació 

La vegetació autòctona de la Cerdanya estaria constituïda per rouredes a les cotes inferiors, i per pi 

roig i pi negre a la superiors, amb abundància d'avet a les zones obagues i una generalització del 

prat alpí per sobre dels 2.300 metres. No obstant això, a causa de la presència de pastures ia 

l'explotació forestal, moltes zones es troben actualment poblades per matoll, sobretot de boix. A la 

plana abunden els prats de dall i els cultius variats, havent-se establert a vora del Segre un frondós 

bosc de ribera format per freixes, salzes i verns.  

La vegetació del terme municipi de Bellver de Cerdanya està formada, a la solana, d'una muntanya 

amb roure martinenc en les vessants potencialment no cultivables, seguit en altitud per l'alzinar de 

carrasca i boscos de Salguero negre, i després un pis subalpí pi negre. Trobem clapes de pinassa en 

els vessants orientals. En canvi, en l'obaga se succeeixen el roure martinenc, el pi roig i el pi negre 

(fins als límits del Moixeró, serra de la Moixa, serra de la Muga), juntament amb els boscos d'avets.  

Els terrenys per on discorre el col lector estan dedicats al cultiu herbaci de secà i de regadiu, 

principalment per camps de farratges i de cereals.  

  

Figura 3. Camps de cultiu propers a l’estació depuradora 

Com vegetació natural cal destacar que el projecte se situa en el marge esquerre del riu Segre, 

sense afectar directament la vegetació de ribera d'aquest.  
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Figura 4. Vegetació del riu Segre al seu pas per l’àmbit d’estudi 

El traçat del col lector creua el torrent de la Bavosa, amb vegetació de ribera associada. Com a 

principals espècies en aquest tram trobem Populus nigra, Fraxinus excelsior, Salix alba, Alnus 

glutinosa, Sambucus nigra i Crataegus monogyna.  

  

Figura 5. Vegetació de ribera associada al torrent de la Bavosa 

Consultada la legislació de referència, a la zona d'actuació no es troba cap arbre monumental ni 

d'interès comarcal ni local catalogat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 

Catalunya.  

3.6   Risc d'incendis forestals  

El municipi de Bellver de Cerdanya està considerat d'alt risc d'incendi forestal durant el període 

comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.  

En la categorització del mapa de risc d'incendis forestals de Catalunya del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona d'estudi es troba en zona de risc baix 

quan els terrenys estan dedicats a l'agricultura, i moderat-alt quan la vegetació és de caràcter 

arbustiu i forestal. La zona del projecte està catalogada de baix risc d'incendis, ja que els terrenys 

estan ocupats per camps herbacis de regadiu i secà. En els camps de cultiu el risc d'incendis és baix, 

encara que s'ha de tenir en compte la possible presència d'espècies piròfites i seques en els marges 

dels camins.  
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3.7   Fauna  

La fauna del terme municipal està lligada als diversos tipus de vegetació ia l'acció antròpica. A les 

zones d'alta muntanya abunden les espècies: Rupicapra rupicapra pyrenaica, Talpa europaea, 

Marmota marmota, Lepus capensis, Montifringilla nivalis, Lacerta agilis i Rana temporaria. També 

trobem grans aus com el trencalòs (Gypaetus barbatus), Falco peregrinus, Aquila chrysaetos, Gyps 

fulvus, Lagopus mutus, Chaladrius morinellus i Tichodroma muraria. Cal destacar que la zona 

d'actuació està inclosa dins la delimitació de l'àrea afectada pel Pla de recuperació del trencalòs a 

Catalunya, aprovada pel Decret 282/1994 de 29 de setembre.  

En els boscos de pi negre i pi roig la fauna és més rica, sobretot en petits mamífers i aus. Trobem 

Sorex minutus, Microtus agrestis, Sciurus vulgaris, Tetrao urogallus, Aegolius funereus, Dryocopus 

martius, Loxia curvirostra i Vulpes vulpes. En qualsevol lloc amb suficient cobertura vegetal, però 

especialment en els boscos caducifolis o d'alzina carrasca, abunda el senglar (Sus scrofa).  

Els petits mamífers solen habitar els terrenys en contacte amb els camps de cultiu. Així, trobem 

talps i aus granívores en els camps de secà, com Columba palumbus, Phasianus colchicus i Alectoris 

rufa. Les poblacions de conill (Oryctogalus cuniculus) i eriçó comú (Erinaceus europaeus) estan 

disminuint.  

La fauna lligada a les masses i corrents d'aigua està representada principalment per dues espècies 

de truites (Salmo trutta fario i Salm gairdnieri) i Barbus meridionalis. Entre altres animals trobem 

Mustela putorius i Cinclus cinclus. En els rierols freds i nets de muntanya habita l'espècie endèmica 

del tritó pirinenc (Euproctus asper), així com la salamandra (Salamandra salamandra), Rana perezi, 

Alytes obstetricans i Bufo bufo. Els ofidis estan representats bàsicament per Vipera aspis, Natrix 

maura i Natrix natrix. Cal destacar que el riu Segre, al seu pas per la zona d'actuació, presenta dos 

espais naturals protegits (veure apartat 3.8  Zones d'interès natural) on habiten espècies 

faunístiques d'interès, destacant la llúdriga (Lutra lutra), el turó, el tritó palmeado i diverses aus 

hivernants i de pas.  

Al parc de Monterròs, integrat dins el Museu del Bosc, poden observar cérvols en captivitat. El 

cérvol (Cervus elaphus), juntament amb el mufló (Ovis musimon), la daina (Dama dama) i el cabirol 

(Caperolus capreolus), és una de les espècies reintroduides pel Parc Natural del Cadí-Moixeró.  

Segons la Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3 / 1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, 

de la Llei 9 / 1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4 / 2004, relativa al procés 

d'adequació de les activitats d'incidència ambiental, les espècies protegides en l'àmbit d'estudi són 

les següents:  

 Mamífers: Erinaceus europaeus, Mustela putorius, Lutra lutra i Sciurus vulgaris.  

Lutra lutra és una espècie amb un Pla de Conservació impulsat pel Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (Ordre 138/2002, de 22 de març, DOGC 

número 3628). Aquest pla consisteix en un conjunt d'actuacions dirigides a reduir les causes 

de regressió de l'espècie ja reintroduir en algunes conques on havia desaparegut totalment 

(comarques de Girona des del 1995 fins al 2000). El riu Segre al seu pas per la zona 

d'actuació, així com el riu de l'Ingla, el riu de Pi i el riu Ridolaina estan inclosos en l'àmbit 
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territorial del pla de conservació d'aquesta espècie a Catalunya. Tots propers a l’àmbit del 

projecte. 

 Aus: Aegolius funereus, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, Cinclus cinclus, Dryocopus martius, 

Falco peregrinus, Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Lagopus mutus, Loxia curvirostra, 

Montifringilla nivalis, Tetrao urogallus i Tichodroma muraria.  

D'entre aquestes espècies, les que s'han realitzat o s'estan realitzant programes de 

seguiment, gestió i / o conservació a Catalunya són: Aegolius funereus, Dryocopus martius, 

Falco peregrinus, Gypaetus barbatus (Decret 282/1994, de 14 de novembre, per el qual 

s'aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya), Gyps fulvus, Lagopus mutus i 

Tetrao urogallus.  

 Amfibis: Alytes obstetricans, Bufo bufo, Rana temporaria i Triturus helveticus.  

 Rèptils: Lacerta agilis, Natrix maura i Natrix natrix.  

3.8   Zones d'interès natural  

S'ha consultat la cartografia de referència del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya respecte a:  

 Espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN)  

 Espais Naturals de Protecció Especial  

 Zones humides  

 Espais de la xarxa Natura 2000 (ZEPA i LIC)  

 Espais gestionats per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya  

 Hàbitats d'interès comunitari  

En l'àmbit d'actuació se situen dos espais naturals inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000:  

 Serra del Cadí-Moixeró: catalogada com a LIC i ZEPA.  

 Riberes de l'Alt Segre: espai catalogat com a LIC.  

Com es pot observar en les figures següents, la serra del Cadí-Moixeró se situa a una distància 

suficient de la zona d'actuació com per ser afectada pel projecte. Pel que fa a l'espai "Riberes de 

l'Alt Segre", correspon al riu Segre al seu pas per la zona d'estudi, a prop de la ubicació actual de 

l'estació depuradora i de la parcel on s'ubicarà el pou desarenador. El projecte no afecta 

directament aquest espai protegit.  
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Figura 6. Mapa dels espais inclosos al PEIN de la zona d'actuació  
 

 

Figura 7. Mapa dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 de la zona d'actuació  
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A la zona d'estudi es situen dos espais naturals gestionats per la Fundació Territori i Paisatge de 

Caixa Catalunya ", ubicats al riu Segre:  

Alt Segre: espai situat al riu Segre en el tram que passa per Bellver de Cerdanya, que presenti un 

dels últims boscos de ribera de plana centreeuropea de Catalunya, amb vernedes i salzedes, petits 

estanys d'aigües netes i canyissars.  

Basses de Gallissà: aquest espai, de 8 ha, és una mostra del bosc de ribera ceretà, en forma de 

galeria prop de rius, sèquies i torrents, on viuen arbres com el vern, el freixe de fulla gran, el salze i 

el pollancre, o arbustos com l'avellaner, el saüc i el sanguinyol.  

Com s'observa en les figures següents, aquests espais no són afectats pel projecte.  

  

Figura 8. Espais gestionats per la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya a la zona d'actuació:Alt 
Segre i Basses de Gallissà  

Pel que fa als hàbitats d'interès comunitari, en l'àmbit d'actuació, resseguint alguns cursos hídrics, 

trobem boscos de ribera de caràcter prioritari.  

3.9   Medi cultural  

Encara que, a causa de la seva situació aïllada dins del Pirineu, la Cerdanya no estava densament 

poblada en l'època prehistòrica, s'han localitzat diversos dòlmens a Prullans, Bescaran, Brangolí, i 

restes d'importància arqueològica a les coves d'Anes, Olopte, tan sols de nom, la Fou de Bor i altres 

de menor interès. Cal destacar en una de les coves de la vall de l'Ingla (Santa Magdalena-Bellver), la 

pintura rupestre esquemàtica de punts, forma freqüent en el Paleolític Superior.  

Inicialment, Bellver era un castell que feia les funcions de vigilància de les importants vies de 

comunicacions que passaven per allà, i va ser Nunó Sanç, comte de Rosselló i Cerdanya, que va 

atorgar la carta de població l'any 1225, permetent el seu desenvolupament com a vila. L'any 1665 

va explotar el polvorí del castell, de manera que actualment només queden vestigis d'aquest, com 

els dos dipòsits d'aigua, un dels quals és visible a la plaça del Castell. El barri antic és medieval, amb 

carrers empedrats i cases d'estructura típica de muntanya. La plaça Major, antiga plaça porxada del 
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segle XIV i construïda segons el criteri del gòtic popular, conserva les construccions històriques de la 

Duana i la Casa Consistorial. L'església, d'estil gòtic català i dedicada a Santa Maria i Sant Jaume, té 

una exposició permanent d'orfebreria.  

Es conserva, apedaçat pels continus atacs en les invasions franceses i les reconquestes espanyoles, 

el perímetre nord de la muralla i la torre que flanquejava una de les dues portes d'entrada (portals 

de Cerdanya i Baridà) que tenia Bellver.  

3.10   Medi socio-econòmic  

Bellver se situa a la plana de la Cerdanya. Als seus peus discorre el riu Segre, i des de sempre ha 

estat un punt estratègic i encreuament de camins. Per això el municipi està molt ben comunicat per 

carretera: la N-260 de la Seu d'Urgell a Puigcerdà, la GIV-4033 que enllaça amb la collada de Toses 

passant per Alp, i la comarcal C-1411 a la sortida de la boca nord del túnel del Cadí.  

Amb les incorporacions dels municipis d'Éller (1962), Talltendre (1962) i Riu de Pendís (1973), 

segregat aquest últim amb el nom de Riu de Cerdanya el 1998, al terme municipal de Bellver de 

Cerdanya és el segon més gran de la comarca, amb 98,2 km2.  

La construcció és actualment l'activitat econòmica més important. Reuneix gairebé el 50% de la 

població activa, entre constructors, arquitectes, aparelladors, paletes, així com altres oficis i serveis 

derivats (fusters, pintors, electricistes, immobiliàries ...). El percentatge de segones residències a 

Bellver supera el de primeres: 51%.  

L'agricultura i la ramaderia continuen sent rellevants, amb un volum considerable de ramaderia 

bovina de carn, ja que la de llet, i també la porcina, ha experimentat una gran regressió. L'activitat 

agrícola segueix ocupant una extensió similar a la de temps enrere gràcies a la maquinària: prats de 

dall, cereals i farratges segueixen sent els cultius principals. La producció d'embotits ha aconseguit 

una fama basada en l'elaboració menestral particular. També cal destacar productes artesans com 

els iogurts del Molí del Pons i les confitures i altres productes del Tupí de la Cerdanya (Bor).  

Pel que fa a la indústria, sobresurt la de la fusta, derivada d'una gran superfície forestal. Com a 

activitats puntuals, destacar la Molinera del Molí, encara activa, i la piscifactoria de Bor.  

Bellver té una activitat comercial considerable, ajudada pel turisme i els segons residents, basada 

sobretot en l'alimentació. No disposa d'estacions d'esquí, però l'oferta hotelera, de càmping, de 

turisme rural i de casa de colònies és important.  

3.11   Vulnerabilitat del territori  

S'ha realitzat una classificació del territori segons els seus valors ambientals per a definir les zones 

més vulnerables:  

Vulnerabilitat alta: Comprenen les zones de major qualitat i fragilitat ambiental, que són: espais 

inclosos al PEIN i a la Xarxa Natura 2000 (serra del Cadí-Moixeró i Riberes de l'Alt Segre, hàbitats 

d'interès comunitari de caràcter prioritari, vegetació natural (boscos i matolls), espai d'interès 

geològic, trames urbanes, rius i barrancs. En aquestes zones es prohibeix la localització de qualsevol 

tipus de construcció temporal o permanent, abassegaments de materials, viari o instal.lacions al 
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servei de les obres, excepte aquells, amb caràcter estrictament puntual i momentani, que resulten 

d'inexcusable realització per a l'execució de les obres, la qual cosa haurà de ser degudament 

justificat davant el Director d'Obra i autoritzat pel mateix. En qualsevol cas, aquesta ubicació 

quedarà condicionada a la restitució íntegra i immediata de l'espai afectat les seves condicions 

inicials.  

Vulnerabilitat mitjana: Són les àrees de cert valor ambiental de conservació desitjable, que 

inclouen principalment pels terrenys de cultiu que envolten el municipi. En aquestes àrees només 

s'admet la localització d'instal·lacions al servei de les obres, amb caràcter temporal, exclusivament 

durant la realització de les mateixes, havent retirar per complet a la finalització d'aquestes, 

restituint al terreny les seves condicions originals tant topogràfiques com de coberta vegetal . 

Aquestes zones s'han d'incloure dins de les tasques del projecte de restauració ecològica i 

paisatgística.  

Vulnerabilitat baixa: Constitueixen el territori amb menors mèrits de conservació i zones que no 

estiguin incloses en les categories anteriors (zones degradades, abocadors, pedreres abandonases, 

etc.) 

4.  AFECTACIONS AL MEDI AMBIENT I MESURES CORRECTORES 

4.1   Introducció  

Al llarg del procés global de desenvolupament del projecte es poden distingir dues fases 

potencialment generadores d'impactes sobre el medi:  

 Fase de construcció  

 Fase d'explotació  

Els impactes potencials derivats del projecte objecte d'aquest estudi apareixen a través de la 

incidència de les accions generades pel mateix projecte sobre les diverses variables o factors 

ambientals. Els impactes poden ser de caràcter positiu, el que implica un canvi beneficiós en relació 

a aquest factor, o de caràcter negatiu, que indiquen una pèrdua qualitativa o quantitativa del 

mateix. Les modificacions o canvis que pugui causar el desenvolupament de l'obra en relació a 

l'estat inicial de la zona poden analitzar agrupant els factors ambientals en tres grups:  

 Característiques físiques del medi (qualitat atmosfèrica, geologia, sòl, hidrologia).  

 Condicions i recursos biològics (vegetació, fauna).  

 Caràcters i valors socioculturals (usos del sòl, aspectes culturals).  

Per elaborar les matrius d'impacte, en primer lloc s'identifiquen les diferents accions que es 

generen durant les obres i en la seva posterior explotació, pronosticant els impactes que puguin 

causar. En segon lloc, es proposen les mesures correctores o preventives necessàries, amb l'objectiu 

de minimitzar cada un dels impactes, tant els que es donen en la fase de construcció com en la fase 

d'explotació.  
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4.2   Identificació de les accions originades per l'obra  

A partir d'un llistat genèric es fa una selecció de les accions de qualsevol tipus originades per les 

obres objecte del projecte i la seva posterior explotació que puguin influir en el seu entorn, 

diferenciant les fases de construcció i d'explotació:  

a) Fase de construcció:  

 Demolicions i reposicions: enderroc d'estructura de pedra, demolició de paviment de 

mescla bituminosa, reposició de mur de pedra, reposició de paviment.  

 Moviment de terres: excavació de terra vegetal, excavació de pous, excavació de rases, 

apuntalament de rases i pous, farcit i compactació de rases.  

 Col·locació de canonada: escullera amb blocs de pedra granítica, recobriment protector de 

sauló, recobriment protector de formigó, col·locació de canonada de PEAD autoportant.  

 Obres de fàbrica: pous de registre, marro per ressalt, abocador.  

 Moviment de maquinària d'obra.  

b) Fase d'explotació:  

 Abocament de les aigües depurades.  

 Circulació de vehicles pels camins d'accés.  

4.3   Identificació dels factors ambientals potencialment afectats i mesures 

correctores  

També en aquest cas es parteix d'un llistat genèric de factors ambientals que potencialment poden 

experimentar algun tipus d'alteració durant l'execució de les obres o durant la seva explotació. Dels 

diferents factors, que al seu torn poden ser dividits en subfactors, s'han seleccionat els següents:  

 Atmosfera: Qualitat de l'aire / Soroll 

 Geologia: Geomorfologia / Capa edàfica 

 Hidrologia: Qualitat de les aigües / Condicions de drenatge 

 Fauna: Afecció a espècies d'interès / Destrucció d'hàbitats 

 Vegetació: Eliminació cobertura / Degradació de la vegetació / Risc de incendis 
forestals 

 Medi cultural: Afecció a elements d'interès 

 Usos del sòl: Canvis dels usos actuals 

4.3.1 Qualitat de l'aire  

Fase de construcció  

Els impactes sobre l'atmosfera en la fase de construcció es deriven bàsicament dels moviments de 

terra i excavacions, així com de l'ús de la maquinària i circulació dels vehicles en l'obra. Els canvis en 

la qualitat de l'aire es produeixen principalment durant els moviments de terres, circulació de 
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maquinària, plantes de tractament de materials, i erosió eòlica sobre superfícies sense vegetació. 

Cal destacar que aquest augment dels nivells d'immissió estan localitzats temporalment i que hi ha 

tot un seguit de mesures correctores que poden reduir la seva intensitat.  

S'ha de tenir en compte com a zones sensibles les zones urbanes dels nuclis de Bor, Beders, Pedra i 

Balltarga més properes a la zona del projecte, així com la carretera de Balltarga a Bor. També s’ha 

de considerar la vegetació de ribera i fauna associada al riu Segre confrontant amb les obres.  

Fase d'explotació  

No es detecta cap impacte en la fase d'explotació respecte al medi atmosfèric. 

Mesures  

Per a la minimització dels efectes de la pols sobre la qualitat de l'aire es realitzarà un reg periòdic de 

les superfícies susceptibles de produir pols (camins d'accés a l'obra, zones d'excavacions, 

instal.lacions auxiliars, parcs de maquinària). Els regs es realitzaran de forma periòdica, en funció de 

les condicions climatològiques.  

Per tal de reduir l'emissió de partícules de pols en els moviments de la maquinària de transport de 

materials, tant en els seus desplaçaments per l'àrea d'actuació com en la seva circulació per les 

carreteres de la zona, es cobriran amb tendals les caixes de els camions de transport de qualsevol 

tipus de terres. Així mateix, es minimitzaran les emissions de pols de les zones d'aplecs, 

principalment provocades pel vent, mitjançant reg o tendals de protecció.  

La velocitat de circulació de la maquinària d'obra serà limitada i es reduiran les operacions de 

transport durant els dies de forts vents. Es limitaran les operacions de moviment de terres al mínim 

estrictament necessari en condicions de vent fort o molt fort.  

Si cal, s'ubicaran instal·lacions de neteja de camions en els punts d'accés-sortida de les obres. Es 

netejarà periòdicament el fang dipositat en els vials asfaltats d'accés a l'obra per tal de retirar el 

material allà acumulat i d'evitar la seva transport a les vies generals d'accés. Així mateix, es 

procedirà a la neteja periòdica de les culleres, pales i altres elements de les retroexcavadores, 

bulldozers i altra maquinària d'obra. Aquesta actuació es realitzarà a les instal·lacions auxiliars, en el 

lloc condicionat per a això.  

Si mitjançant inspecció visual s'observa una acumulació ostensible de pols en la vegetació adjacent 

a les obres, especialment en la vegetació de ribera associada al riu Segre i als torrents creuats pel 

col lector, així com en els cultius de l'àmbit d'actuació, es realitzaran regs sobre les fulles dels 

vegetals per a dissoldre aquesta pols.  

Per al control de l'emissió de gasos procedents de la maquinària d'obra, s'efectuaran revisions 

periòdiques i es mantindran els certificats d'ITV i revisions en regla.  
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4.3.2 Soroll 

Fase de construcció  

En primer lloc, es produiran sorolls i vibracions provocats pel trànsit de camions i maquinària durant 

l'obra, especialment en aquells treballs que necessitin un tipus de maquinària més sorollosa. 

L'increment dels nivells sonors a la zona pot impactar sobre les poblacions dels diferents nuclis 

urbans del municipi de Bellver de Cerdanya i sobre la fauna de l'entorn (serra del Cadí-Moixeró, 

fauna associada al riu Segre, parc de Monterròs). 

Cal destacar que aquest tipus d'afeccions són de caràcter puntual tant en el temps com en l'espai i, 

per tant, reversibles. Per controlar que els nivells acústics siguin acceptables, cal un seguiment 

durant les obres. 

Fase d'explotació  

No es preveu cap augment significatiu del nivell sonor actual.  

Mesures  

No es realitzaran les operacions més sorolloses entre les 23 hi les 7 h per evitar l'afecció sobre els 

nuclis de població, podent variar aquest horari, per ser més restrictiu, si hi ha alguna ordenança 

municipal sobre això. 

Tot i que les obres es situen lluny de l'hàbitat del trencalòs (sistemes muntanyosos abruptes i amb 

abundància de tarteres), i no es preveu cap afecció sobre aquesta espècie, es procurarà fer els 

treballs més sorollosos, especialment les excavacions, fora de la seva època de reproducció (de 

gener a juliol, ambdós inclosos). D'altra banda, en el curs del riu Segre al seu pas per la zona 

d'actuació habita la llúdriga, espècie protegida i amb un pla de conservació com l'espècie 

precedent. Tenint en compte la seva màxima activitat en horari nocturn i crepuscular, no es 

realitzaran les operacions més sorolloses en aquesta franja horària.  

Es realitzarà un manteniment regular de la maquinària, per evitar sorolls procedents d'elements 

desajustats o molt desgastats que treballen amb alts nivells de vibració. Es considera bàsica una 

revisió semestral, així com la reparació al moment de possibles avaries en els tubs d'escapament i 

control de l'ajust de la caixa al cap tractor dels camions.  

Utilització de revestiments elàstics en tremuges i caixes de bolquets.  

Replanteig de la programació dels treballs per tal d'evitar la simultaneïtat de dues o més activitats 

sorolloses.  

4.3.3 Geomorfología  

Fase de construcció  

Els terrenys per on discorre el col lector són camps de cultiu de pendent suau-mig. 

Així, els moviments de terres que s'efectuaran per a l'obertura de les rases per a la col locació del 

col·lector no suposaran cap modificació geomorfològica destacable. No es detecta, doncs, cap 
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impacte geomorfològic ni problemàtica associada a riscos geològics. A l'annex de Geologia s'ha 

analitzat l'estabilitat dels talussos per a diferents inclinacions, avaluant l'estabilitat que presenten 

els materials quaternaris i miocens.  

No s'afecta cap espai d'interès geològic.  

Pel que fa a l'impacte associat a l'explotació de préstecs i utilització d'abocadors, la taula mostra el 

moviment de terres del projecte:  

 
Excavació 

(m3) 
Reblert pròpia obra 

(m3) 
Reblert aportació 

(m3) 
Abocador 

(m3) 

 Terra 
vegetal 

Altres 
Terra 

vegetal 
Altres Sorra Grava Escollera 

Terra 
vegetal 

Altres 

 

         

EDAR 5111,25 12470,39 637,35 8320,19 792,62 2908,00 2,00 4473,90 4150,20 

Eix Principal 8674,20 3866,11 8674,20 2774,07 1092,04 0,00 29,06 0,00 1092,04 

Eix Pedra 4784,04 2209,14 4784,04 1588,50 620,64 0,00 0,00 0,00 620,64 

Eix Beders 1126,20 599,48 1126,20 418,58 180,91 0,00 0,00 0,00 180,91 

Eix Balltarga 1398,00 699,53 1398,00 560,61 138,92 0,00 19,38 0,00 138,92 

Instal·lacions 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 21093,69 19844,65 17519,79 13661,94 2825,12 2908,00 50,44 4473,90 6182,70 

Taula 1 Balanç de terres 

Part de les terres excavades són reutilitzades a la pròpia obra. De la compensació de terres resulta 

un volum necessari de 5.783,56 m3 de material de préstec (inclòs material granular dels aiguamolls) 

i un volum de terres excedents de 11.106,35 m3. 

 

Fase d'explotació  

No es preveu cap impacte sobre la geologia i la geomorfologia durant la fase d'explotació.  

Mesures  

Restauració de la morfologia inicial dels terrenys afectats per la col·locació dels col·lectors. El 

projecte considera la reposició de les condicions topogràfiques inicials dels terrenys afectats.  

Haurà de retirar la terra vegetal afectada per les obres i conservar correctament per a la posterior 

extensió sobre les superfícies a restaurar.  

Reduir al màxim la superfície d'ocupació temporal i permanent. En la fase de construcció 

s'assenyalaran les zones protegides i zones d'alt valor ecològic mitjançant cinta, malla o altres 

senyals visuals per evitar la seva afectació. Es realitzarà el jalonament dels límits d'ocupació de les 

obres per evitar l'ocupació de zones no previstes i l'afecció a una superfície major de la estrictament 

necessària. Veure el Plànol de mesures preventives i correctores.  

Es realitzarà una restauració morfològica i de la coberta vegetal dels marges dels torrents afectats 

pel projecte. Així, després de la restitució geomorfològica dels talussos, s'efectuarà l'estesa de terra 
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vegetal i la plantació i hidrosembra previstos, recuperant la topografia original del terreny i evitant 

inestabilitats.  

Utilització de zones de préstec legalitzades i amb plans de restauració aprovats. A l’Annex 14 

(Préstecs i Abocadors) s'indica la localització de les pedreres i abocadors més propers a la zona 

d'actuació.  

4.3.4 Capa edàfica  

Els impactes potencials del projecte sobre l'edafologia es centren en la fase constructiva, en concret 

durant els moviments de terres i circulació de maquinària. Aquestes accions poden suposar la 

destrucció directa, compactació o contaminació del sòl.  

Fase de construcció  

Durant els treballs d'excavació es veuen afectats tant els components edàfics del sòl com la seva 

morfologia. Els moviments de maquinària que suposen les obres poden causar també compactació 

del sòl.  

Els terrenys per on discorre el col lector estan dedicats al cultiu, i tenen un gruix de terra vegetal 

mitjà de 50 cm.  

El projecte no afecta sòls d'interès ecològic.  

D'altra banda cal tenir en compte el risc de contaminació del sòl per abocaments accidentals durant 

la fase de construcció (combustible, lubricants, ciments i formigons ,...).  

Fase d'explotació  

No es preveu cap impacte sobre l'edafologia durant la fase d'explotació.  

Mesures  

Per minimitzar els efectes negatius sobre els sòls s'hauran de tenir en compte les següents mesures:  

Decapeig, recollida i conservació de la capa superior del sòl (la que conté la matèria orgànica, també 

anomenada terra vegetal). Això s'ha de fer en qualsevol dels treballs que impliquin excavacions i 

moviments de terres, ja sigui en treballs de construcció o per ubicació d'abocadors temporals o 

permanents, etc, així com en qualsevol superfície ocupada per les obres. El gruix a decapar estarà 

en funció del gruix que tingui aquesta capa en el terreny. Considerant una profunditat mitjana de 

0,5 m de terra vegetal i les superfícies d'ocupació temporal i de l’EDAR, el volum de terra vegetal a 

excavar és de 21093,69  m3.  

L'extracció no es realitzarà abans de transcórrer 3 o 4 dies des de l'última precipitació, per tal de 

regular la seva humitat. Es manipularà la terra quan estigui seca o quan el contingut d'humitat sigui 

menor del 75%. L'excavació es realitzarà de forma diferenciada, realitzant les excavacions dels 

diferents horitzons de diagnòstic de forma seqüencial evitant la barreja d'aquests. S'evitarà el pas 

de maquinària sobre els terrenys en què es projecta la retirada de sòl a fi d'evitar el seu 

deteriorament a causa d'una compactació excessiva i pèrdua de la seva estructura. 
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La terra vegetal ha de ser emmagatzemada en munts no superiors als 2 metres (preferiblement fins 

a 1,5 metres) i cal evitar-ne compactació o barreja amb altres materials o altres tipus de terres. En 

el cas que romanguin cert temps arreplegats, hauran de ser remogudes per facilitar l'oxigenació. Es 

prohibirà el pas de camions o maquinària sobre els abassegaments, i es mantindran lliures 

d'objectes estranys.  

A mesura que vagin finalitzant les diferents etapes de l'obra s'aniran restaurant les zones afectades 

incorporant la terra vegetal emmagatzemada, amb aportació suplementària de matèria orgànica si 

s'estima necessari. El volum de terra vegetal excavat serà reextesa en aquestes superfícies 

d'excavació per a la restitució morfològica i funcional dels terrenys afectats. Veure Apèndix 1. Plànol 

de mesures preventives i correctores.  

Es limitarà amb cintes els límits dels terrenys ocupats per les obres i les zones destinades a la 

circulació de maquinària pesada per evitar una afecció major a la estrictament necessària. Veure 

Apèndix 1. Plànol de mesures preventives i correctores.  

Preveure un pla d'emergència per sanejar el sòl en el cas que durant les obres es detecti un 

abocament.  

4.3.5 Hidrología 

Fase de construcció  

Les accions que més poden afectar el medi hidrològic en la fase de construcció són els moviments 

de terres, l'abocament accidental de substàncies contaminants en les aigües i l'afecció directa sobre 

els llits naturals de la zona.  

El projecte discorre pel marge esquerre del riu Segre, sense afectar directament el llit. El traçat del 

col lector creua el torrent de la Bavosa, i dos dels seus afluents. A la cruïlla d'aquests torrents 

s'executarà un dau de formigó en massa de 60 cm de costat i una base d'escullera col·locada aigües 

sobre per així evitar la soscavació. La canonada es col·locarà amb un recobriment mínim d'1 metre 

per sota del fons del llit.  

Durant la fase de construcció dels principals impactes sobre la hidrologia superficial es centren en el 

possible abocament accidental de substàncies contaminants i l'arrossegament de sòlids durant 

l'excavació de la rasa del col en el seu encreuament amb els cursos esmentats, produint un 

augment dels sòlids en suspensió en les aigües. La pèrdua de la vegetació natural de ribera també 

pot comportar un impacte indirecte sobre les aigües.  

Pel que fa a la hidrogeologia, s'ha detectat la presència del nivell freàtic al voltant dels 3 metres de 

profunditat.  

Fase d'explotació  

No es detecta afecció negativa sobre el medi hidrològic en la fase d'explotació, ja que les aigües 

d'abocament compliran en tot moment els paràmetres de qualitat exigits per la legislació vigent 

d'aplicació referent a l'abocament a domini públic.  
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El projecte suposarà una millora de la qualitat de les aigües dels cursos hídrics actualment receptors 

de les aigües negres dels nuclis de Bor, Pedra, Beders i Balltarga (torrent de la Bavosa i riu Segre), ja 

que es realitzarà la depuració de les mateixes abans del seu abocament.  

Mesures  

Per evitar la contaminació de les aigües i del sòl per abocaments accidentals, les superfícies sobre 

les quals s'ubiquen els abassegaments temporals i instal·lacions auxiliars han d'estar 

impermeabilitzades i disposar d'un sistema de drenatge superficial, de manera que els líquids 

circulin per gravetat i es pugui recollir a les basses de decantació qualsevol vessament accidental 

abans de la seva infiltració en el sòl.  

S'haurà de tenir especial cautela en les operacions de moviments de terres, per afectar el mínim 

possible la qualitat del sistema hídric superficial. Minimitzar al màxim el pas pel llit dels torrents, 

així com per les zones amb vegetació de ribera. Les operacions de desmantellat i de moviment de 

maquinària es suspendran, o reduiran, durant els dies de pluja intensa, per no afavorir 

l'arrossegament de sòlids per vessament superficial.  

S'han d'adoptar mesures encaminades a evitar l'arrossegament de sòlids de la zona d'obres a les 

vies creuats pel traçat del col lector, disposant barreres de retenció de sediments consistents en 

bales de palla. Aquestes bales es s’instal·len i mantenen adequadament, permetent la circulació de 

les aigües, i retenint fins a un 67% dels sediments arrossegats per escorrentia. La localització de les 

barreres s'ha de fer amb la marxa de les obres, en tots aquells punts on es prevegi una circulació 

d'aigües lliures després d'episodis plujosos en zones desproveïdes de vegetació, com a 

conseqüència dels moviments de terres o en zones de recollida de terres. Veure Apèndix 1. Plànol 

de mesures preventives i correctores.  

Sempre que sigui possible, realitzar les excavacions en les èpoques més seques, de poc cabal 

subterrani, amb l'objectiu d'afectar en el mínim al nivell freàtic.  

Durant les excavacions es realitzarà l'esgotament de l'aigua freàtica interceptada mitjançant 

electrobomba submergible, a la cruïlla del traçat amb torrents.  

Per prevenir possibles successos d'inundació o desbordaments a les vies durant les obres s'evitarà 

posar qualsevol tipus d'obstacle o recollida de materials, aigües amunt o aigües avall dels 

drenatges.  

No s'han d'utilitzar les vies per al dipòsit de materials o vessaments d'altres materials, procedint a la 

seva neteja i condicionament segons l'estat inicial. Queda totalment prohibit l'abocament de 

materials (olis, carburants, restes de formigonat, runes ,...) en zones que directament o per 

vessament afectin a la llera dels cursos interceptats. Es realitzaran els abassegaments de materials 

excavats allunyats de la llera en qualsevol circumstància, mantenint una franja de seguretat de com 

a minim 5 m, que correspon a la zona de servitud per a ús públic. 

Durant el transport de material sòlid, tant material de construcció com a material de rebuig, es 

procedirà al condicionament dels vehicles que realitzen el transport mitjançant xarxes, plàstics o 

similar, degudament homologat, per evitar pèrdues. En el transport de residus líquids s'ha 

d'assegurar que la maquinària és totalment estanca per evitar fuites i vessaments. La gestió dels 
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residus sòlids i líquids que es derivin d'aquesta actuació es gestionaran segons les seves 

característiques, veure l'apartat de Gestió de Residus.  

Disposar de dipòsits de residus per prevenir la contaminació per infiltració d'aigües. Demanar al 

constructor que presenti per escrit, abans de l'inici de les obres, les mesures que aplicarà en els 

parcs de maquinària i zones auxiliars per evitar la contaminació d'aigües subterrànies. Dur a terme 

un Pla de Gestió de Residus que inclogui la seva recollida selectiva.  

Restaurar les zones de ribera per retornar al seu estat previ com més aviat millor. Veure Apèndix 1 

Plànol de mesures preventives i correctores.  

4.3.6 Fauna  

El impacte més destacable sobre la fauna és la pertorbació d'hàbitats durant la fase de construcció.  

Fase de construcció  

El projecte no suposa cap impacte important sobre la fauna. Les obres no afecten directament cap 

zona d'interès faunístic, encara que es situen properes a espais naturals.  

El impacte més destacable és l'afecció sobre els torrents creuats pel col lector. D'altra banda, la 

zona d'actuació està inclosa dins de l'àrea afectada pel Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya. 

No es preveu cap afecció sobre aquesta espècie, ja que les obres es situen lluny del seu hàbitat.  

Les afeccions sobre la fauna estaran acotades en el temps durant la realització de les obres en els 

cursos hídrics i afecta una superfície reduïda d'aquests.  

També s'ha de tenir en compte, com a factor d'alteració per a la fauna, el increment dels nivells de 

soroll durant la fase de realització de les obres. Aquestes activitats provocaran molèsties a la fauna 

més propera a la zona d'actuació. 

Fase d'explotació  

Un cop finalitzades les obres, no es preveu que es produeixin impactes negatius sobre la fauna 

derivats d'aquest projecte.  

La millora de la qualitat de les aigües del torrent de la Bavosa, tributari del riu Segre, on actualment 

desemboquen les aigües residuals d’alguns nuclis del municipi de Bellver de Cerdanya, significa un 

impacte positiu per a la fauna associada a aquests cursos hídrics, sobretot per a les espècies més 

sensibles a la contaminació, com la llúdriga i la truita. Pel que fa a la llúdriga, la principal causa de la 

seva regressió és la contaminació de les aigües. Tal com s'estableix en el pla de recuperació 

d'aquesta espècie, una de les mesures prioritàries que s'han d'adoptar és el control i reducció 

d'aportacions de matèria orgànica en els cursos hídrics inclosos en el citat pla, com són el torrent de 

la Bavosa i el riu Segre.  

Mesures  

Estricta senyalització de les obres. S'acotaran les zones sensibles a protegir, senyalitzant 

convenientment, amb anterioritat als moviments de terres, per evitar que quedin afectades. Serà 
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d'especial interès acotar les obres en les proximitats dels cursos hídrics de la zona d'actuació, per no 

afectar més terreny de l'estrictament necessari per a la realització de les obres. Veure Apèndix 1. 

Plànol de mesures preventives i correctores.  

Evitar qualsevol tipus d'abocament que pugui contaminar el sistema hidrològic, tal com s'indica en 

l'apartat de hidrologia.  

Aplicació de les mesures corresponents a la contaminació del medi acústic, ja que aquesta afecta de 

manera indirecta a la fauna, sobretot en èpoques de cria.  

La revegetació ràpida de la vegetació de ribera afectada per l'obra també ajudarà a disminuir el 

impacte potencial sobre la fauna.  

4.3.7 Vegetació  

Els impactes sobre la vegetació es produiran únicament en la fase constructiva.  

Fase de construcció  

La vegetació directament afectada per les obres projectades és principalment agrícola. La major 

part del traçat del col lector està ocupat per camps de conreu, principalment de farratges i cereals.  

El traçat del col lector creua els torrents de Bavosa i dos dels seus tributaris, amb vegetació de 

ribera associada. Com a principals espècies en aquest tram trobem Populus nigra, Fraxinus 

excelsior, Salix alba, Alnus glutinosa, Sambucus nigra i Crataegus monogyna. La vegetació de ribera 

del riu Segre no es veurà afectada directament pel projecte.  

Els principals impactes venen derivats dels treballs de desbrossament del terreny i del moviment de 

terres. Durant aquestes operacions s'eliminarà la vegetació directament afectada pel projecte, i 

també pot veure's afectada la vegetació confrontant a les obres per alteració dels hàbitats, fet que 

degrada la vegetació existent. Es produiran emissions de pols que poden cobrir les fulles de les 

plantes dels voltants de les obres i alterin el seu procés de fotosíntesi.  

Finalment, cal destacar l'augment del risc d'incendi forestal durant l'execució de les obres.  

Mesures  

Les mesures més importants a considerar s'exposen a continuació:  

Per minimitzar l'afectació i destrucció de la vegetació es limitaran les superfícies d'ocupació 

temporal i permanent, especialment en zones protegides i de més valor ecològic, mitjançant cinta o 

una altra senyal visual, de manera que limiti la circulació de maquinària i la seva possible afectació. 

Aquesta mesura es durà a terme abans del desbrossament del terreny i dels moviments de terres. 

Es protegiran els exemplars arboris més propers a les obres que no siguin afectats directament per 

les mateixes per evitar qualsevol afecció innecessària, especialment en l'encreuament del col lector 

amb els torrents i en els arbres de marges i camins confrontants amb les obres.  

Es minimitzarà l'afecció produïda pels camins d'accés a l'obra, aprofitant com accessos les 

carreteres i camins existents.  
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No es podran posar instal·lacions auxiliars d'obra a les zones definides de vulnerabilitat alta, les 

quals es corresponen amb les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. Les zones de vegetació 

de ribera existents al llarg dels cursos hídrics interceptats, així com les diferents taques de vegetació 

arbòria i arbustiva natural existents formen part de les aquestes zones. Es proposa la ubicació dels 

elements auxiliars d'obra dins de la parcel·la on s'ubicarà l’estació depuradora i dins dels límits 

d'ocupació temporal de les obres.  

S'adoptaran mesures contra el foc per evitar un incendi accidental que destrueixi la vegetació 

d'interès natural. D'acord amb el que estableixen els decrets 64/1995 i 130/1998 de 7 de març i 12 

de maig respectivament de la Generalitat de Catalunya, modificats pel Decret 206/2005, de 27 de 

setembre, desplegat per l'Ordre MAB/62 / 2003, de 13 de febrer, es prendran una sèrie de mesures 

que s'inclouran en el Pla de Prevenció i Extinció d'Incendis que desenvoluparà l'adjudicatari de les 

obres en el seu Programa de vigilància ambiental amb la finalitat de prevenir possibles incendis 

durant la realització de les obres i durant l'explotació de la infraestructura. Aquestes mesures són:  

 Per encendre foc i per utilitzar bufadors en els terrenys forestals en el període comprès 

entre el 16 d'octubre i el 14 de març, s'observaran les mesures preventives següents: 

 

a) Netejar la zona en què s'efectuï la crema i / o aquella en què s'utilitzi un bufador en un 

radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 m de 

distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, 

mesurats a 1,20 m del sòl.  

b) La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 m d'alçada.  

c) c) La crema començarà i acabarà amb llum de dia, a excepció dels focs d'esbarjo. En cap 

cas s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.  

 

 

 

 Quedarà prohibit:  

 

a) Llençar objectes encesos.  

b) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser 

causa de l'inici d'un foc.  

c) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. 

Especialment no es podrà: cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, 

agrícoles o de jardineria, així com fer focs d'esbarjo.  

d) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que 

travessin terrenys forestals.  

e) S'ha d'evitar la circulació de vehicles i maquinària pesada per zones amb herbassars 

secs. La maquinària estarà dotada de sistemes de protecció antiguspires.  

f) ) Es comptarà amb eines per a combatre un possible conat d'incendi, com matafocs o 

aixades. Així mateix, a la zona d'instal·lacions auxiliars es disposarà de mitjans d'extinció 

portàtils adequats que han d'estar correctament mantinguts, senyalitzats i ubicats en 

lloc fàcilment accessible.  
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g) Es mantindran cisternes permanentment carregades, sense perjudici de les seves 

tasques d'obra, per tal de poder col·laborar, actuant ràpidament en l'extinció de 

qualsevol conat d'incendi.  

h) S'exigirà la designació d'un responsable en prevenció i extinció d'incendis, així com, el 

coneixement per part del personal dels números de telèfon dels serveis d'urgència.  

Mesures de control d'emissió de pols i seguiment d'aquestes emissions durant tota la fase d'obres. 

Regs per evitar aquesta pols, tant sobre els camins com sobre les fulles dels vegetals.  

Restauració de les superfícies alterades per les obres. Com a conseqüència de les obres es produirà 

una alteració de la topografia i estructura edàfica originària, així com de la vegetació present en els 

terrenys d'ocupació. Els objectius del projecte de restauració són:  

 protegir el sòl davant l'erosió 

 restaurar la coberta vegetal afectada en alguns punts del projecte 

 complementar l'aplicació d'altres mesures correctores  

Aquestes mesures es basen en l'estesa de terra vegetal i en la hidrosembra i implantació de 

vegetació en determinades zones alterades per les obres, per restaurar les condicions inicials dels 

terrenys afectats. Les actuacions definides són les següents:  

 Aportació de terra vegetal prèviament retirada i emmagatzemada  

 Hidrosembra. 

 Plantació d'espècies arbòries, arbustives i enfiladisses  

Aportació de terra vegetal  

En els terrenys a restaurar s'efectuarà l'extensió de la terra vegetal retirada, amb un gruix mínim de 

50 cm.  

L'estesa de terra vegetal s'efectuarà entre 15-30 dies abans de la data programada per a les 

hidrosembres i plantacions. Es comprovarà que la capa de terra vegetal queda lliure d'elements 

indesitjables tals com pedres i restes de matèria vegetal de grans dimensions.  

La Unitat d'Obra es realitzarà en condicions de saó dels materials, entenent aquest com l'interval 

d'humitat comprès entre el Límit de Retracció i el Límit Plàstic, definits d'acord amb la normativa 

NLT del "Ministeri de Foment".  

En cas que després de la mesura del gruix de la capa de terra vegetal en una determinada superfície 

s'adverteixi que aquest és insuficient, inferior en més d'un 10% a la profunditat establerta, s'afegirà 

la quantitat necessària fins a aconseguir gruixos fixats en el projecte . En cas d'advertir després de la 

finalització de la preparació del terreny en una determinada superfície d'actuació una compactació 

excessiva o la presència d'elements gruixuts, es procedirà al seu rasclats superficial i / o una tasca 

de refinació.  
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Hidrosembra  

La hidrosembra es realitzarà com una complementació a la plantació de la vegetació de ribera.  

Abans de procedir a la hidrosembra, la terra vegetal ha de quedar condicionada per rebre-la, 

allisada i lliure de compactacions que facin perillar la naixença.  

La hidrosembra es realitzarà en dues passades immediates i de manera uniforme, de manera que a 

la primera es procedeix a la sembra i en la segona es procedeix a donar cobertura. La seva 

composició serà la següent: 

Aigua ................................................................................................ 3 l/m2  

Estabilitzador-fixador ....................................................................... 15 g/m2  

Adob mineral ................................................................................... 20 g/m2  

Mulch ............................................................................................... 90 g/m2  

Llavors .............................................................................................. 30 g/m2  

En la fase de cobertura la composició consisteix en:  

Mulch ................................................................................................ 70 g/m2  

Estabilitzador-fixador ........................................................................ 15 g/m2  

Aigua ................................................................................................. 2 l/m2  

S'utilitzarà un estabilitzador-fixador en solució aquosa a base d'un polímer sintètic de tipus acrílic.  

S'utilitzaran adobs minerals complexos NPK, de formulació 12-24-12, de alliberament lent i gradual 

que es combinen amb àcids húmics. Els àcids húmics són compostos d'origen industrial extrets de la 

matèria orgànica humificada amb una riquesa superior al 15% d'àcid húmic, soluble en aigua i 

d'acció ràpida.  

S'utilitzarà un encoixinat orgànic, procedent al 100% de fibra de fusta sana i verge biodegradable 

lentament i químicament inactiu, amb una longitud adequada de fibres, que s'entrellacen entre si i 

forma cobertura que protegeix les llavors; d'alta porositat i exempt d'agents patògens per a les 

llavors.  

La hidrosembra es realitzarà en combinació amb les operacions de plantació d'arbres arbustos en 

les superfícies on es realitzen, però amb posterioritat a aquestes parell evitar el trepig. 

Preferentment, s'efectuarà la hidrosembra a la tardor per aprofitar les màximes precipitacions que 

se solen donar en aquestes dates.  

Les espècies seleccionades per a la hidrosembra pertanyen a les famílies de les gramínies i 

lleguminoses. Les gramínies, amb un sistema radicular fasciculat, afavoreixen la fixació del sòl, 

mentre que les espècies de lleguminoses enriqueixen el sòl mitjançant la fixació de nitrogen 

atmosfèric, convertint-lo en assimilable per les plantes. Les espècies seleccionades estan adaptades 

a les condicions climàtiques de la zona. La seva proporció en la hidrosembra serà:  
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 Festuca arundinacea  30% 

 Lolium rigidum  25% 

 Agropyrum cristatum  20% 

 Bromus inermis  10% 

 Mellitotis officinalis  10% 

 Medicago sativa  5% 

Les llavors a utilitzar en la hidrosembra estaran sotmeses a la normativa comunitària, procediran de 

cultius controlats pels serveis oficials corresponents i s'obtindran segons les disposicions del 

Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per Ordre del 

23 de maig de 1986, i modificacions del 26 de novembre de 1986, 16 juliol 1990, 18 de juliol de 

1997, 26 desembre 2001 i 11 de desembre de 2002.  

Es supervisarà l'execució de les hidrosembres, i comprovar que les quantitats de cada espècie en la 

barreja de llavors i les quantitats de cada component en la dosi de hidrosembra s'adeqüen a 

l'estipulat.  

S'efectuarà un control de la puresa i capacitat germinativa de la llavor en cas que el material 

utilitzat no compti amb un certificat d'un laboratori homologat en què s'indiquen els valors assolits 

en les partides per aquestes variables.  

Des del moment en què es barregen les llavors fins al moment en què s'inicia l'operació de sembra 

no transcorreran més de 20 min.  

Plantació d'espècies enfiladisses, arbustives i arbòries  

Es realitzarà la restauració de la vegetació de ribera associada als torrents creuats pel col lector. Les 

espècies per a aquesta plantació s'han seleccionat tenint en compte la vegetació actual, la 

composició de les comunitats de ribera de la zona i la seva existència en el mercat.  

Les espècies seleccionades són les següents:  

Especies arbóreas 

 Populus nigra  (Chopo) 

 Fraxinus excelsior (Fresno) 

 Salix alba (Sauce) 

Espècies arbustivas i lianoides 

 Crataegus monogyna (Espino albar) 

 Coriaria myrtifolia (Emborrachacabras) 

 Hedera helix (Hiedra) 

La densitat de plantació i el dimensionament de cada espècie per a la plantació de vegetació de 

ribera és la següent:  
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Especie  Densidad (ud/m2) Presentación 

Estrato arbóreo 

Populus nigra  0,4 16/18 cm perímetro 

Fraxinus excelsior  0,4 16/18 cm perímetro 

Salix alba  0,2 16/18 cm perímetro 

Estrato arbustivo y lianoide 

Crataegus monogyna 0,4 30-50 cm altura 

Coriaria myrtifolia  0,4 30-50 cm altura 

Hedera helix  0,2 20-30 cm longitud 

TOTAL 2 ud/m2  

Taula 2 Densitat de plantació 

Les plantacions es realitzaran evitant el període de gelades més fortes que va de desembre a finals 

de gener.  

Els tècnics ambientals tenen la facultat de rebutjar tot material rebut que no compleixi amb les 

condicions de qualitat exigides en projecte.  

Tota espècie i / o varietat haurà de correspondre amb la definida en el projecte. Davant de 

qualsevol indefinició o dubte referent a la nomenclatura és aplicable al criteri establert en el llibre 

d'Oriol Bolós i Josep Vigo: "Flora dels Països Catalans".  

En el cas que per executar les obres calgui retirar algun dels arbres de la zona, aquests seran retirats 

i mantinguts en condicions adequades per reposar-los en finalitzar les obres. 

Les espècies destinades a la plantació seran objecte de seguiment fitosanitari en origen, lliurant a la 

recepció en obra la Fitxa de Conformitat Sanitària signada per la Direcció Ambiental d'Obra, on 

s'indicaran com a mínim les dades següents:  

 Localització en el viver. 

 Gènere i Espècie. 

 Número de lot i de les plantes. 

 Organismes patògens i paràsits detectats. 

 Tractaments fitosanitaris aplicats (producte, matèria activa, dosi i data d'aplicació).  

Tot material vegetal introduït en l'obra haurà d'estar etiquetat figurant, el gènere, l'espècie, l'autor i 

la varietat si escau.  

Seran objecte de seguiment i inspecció totes aquelles activitats executades per a la consecució de 

plàntula amb categoria de autòctones.  

El temps des de la seva arrencada en viver fins al seu lliurament en Obra (viver o tall) no ha 

d'excedir les 48 hores i les seves arrels estan degudament protegides contra l'estrès hídric (sacs 

humectats, etc.).  

S'ha d'assegurar que es disposi de subministrament suficient d'aigua per a l'adequat manteniment 

de les plantacions.  
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Serà facultat de la Direcció Ambiental d'Obra decidir la conveniència o no de posar tutors o vents en 

aquells arbres que per la seva situació exposada i les seves característiques siguin susceptibles a 

patir caigudes.  

Tractaments  

De la combinació de les diferents operacions de restauració es distingeixen tres tractaments:  

Tractament 1  

Operacions Extesa de terra vegetal 

Localització Ocupació temporal y permanent per la cobertura de rases y 
excavacions 

Tractament 2  

Operacions Extesa de terra vegetal 

Hidrosembra 

Plantació de ribera 

Localització Talusos afectats dels torrents 

Taula 3 Tractaments 

Veure Apèndix . Plànol de mesures preventives i correctores.  

4.3.8 Patrimoni cultural  

Els impactes sobre el patrimoni cultural es produiran únicament en la fase constructiva.  

Fase de construcció  

Al municipi de Bellver de Cerdanya i als seus voltants se situen diversos elements d'interès, a una 

distància suficient com per ser afectats per les obres. 

Mesures  

Per no afectar els elements culturals més propers a la zona d'actuació, s'haurà de realitzar una 

estricta senyalització de les obres. S'acotaran els elements culturals més propers a les obres, i se 

senyalitzaran convenientment, amb anterioritat als moviments de terres, per evitar que quedin 

afectats.  

D'altra banda, durant els moviments de terra es realitzarà una supervisió per un equip 

d'especialistes (arqueòlegs i / o paleontòlegs) amb experiència en aquests treballs. L'objectiu 

fonamental és la identificació d'elements del registre no visibles en superfície i la garantia que 

s'exclouen d'afecció dels elements localitzats amb anterioritat. És de particular conveniència prestar 

especial atenció a les obres de desbrossament i neteja superficial del terreny.  

4.3.9 Usos del sòl  

Els impactes, en aquest cas, es presentin en la fase d'explotació, quan ja està realitzat el projecte i 

s'han substituït o fragmentat els usos del sòl prèviament existents a la zona.  
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Fase d'explotació  

Les afeccions principals són l'ocupació del sòl d'ús agrícola. No es produeix cap altre canvi en l'ús del 

sòl previst que afecti algun habitatge, zona industrial o d'equipaments, etc.  

Mesures  

Les úniques mesures que es poden prendre són de tipus compensatori (indemnitzacions), fruit de 

les expropiacions necessàries.  

4.3.10 Pla de gestió de residus  

La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus ha significat l'assumpció per part de les autoritats amb 

competència en Medi Ambient d'una moderna concepció de la política de residus establint una 

normativa comuna per als fins ara residus en general i residus perillosos , que podrà ser completada 

amb regulació específica per a determinades categories de residus. A nivell autonòmic, la gestió 

dels residus està regulada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6 / 1993, de 

15 de juliol, reguladora dels residus. La normativa bàsica referent a residus és la següent:  

Normativa estatal  

 Ordre MAM 304/02 / 2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 

valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus.  

 Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus 

mitjançant dipòsit en abocador. 

 Reial decret 1378/1999, de 1999.08.27, pel qual s'estableixen mesures per al'eliminació i 

gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. 

 Reial Decret 363/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament sobre notificació de 

substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses. 

Modificat (annex I) per Ordre de 13 de setembre de 1995. Modificat (annex I) mitjançant 

Ordre de 21 de febrer de 1997.  

 Reial Decret 782/1998, de 30 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament per al 

desenvolupament i execució de la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.  

 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus.  

 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el Reglament per al'execució de 

la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el 

Reial decret 833 / 1988, de 20 de juliol 

 Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos.  

 Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d'olis usats.  

Normativa autonòmica  

 Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6 / 1993, de 15 de juliol, reguladora de 

els residus.  

 Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  
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 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.  

 Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel  qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.   

 Decret 1 / 1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits 

controlats.   

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya.  

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.  

 Llei 6 / 1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.  

 Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d'olis 

usats.  

A continuació es detalla un pla de gestió de residus. La classificació i gestió dels residus es defineix 

d'acord amb el Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 

i el Catàleg Europeu de Residus.  

PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS  

Introducció  

Tot i que la construcció no sol generar residus perillosos des del punt de vista mediambiental, el 

control d'aquests es fa imprescindible en el moment en què es consideren les estadístiques que es 

refereixen al seu volum o en el moment en què es disposen de prou dades per a adonar-se de el 

impacte que poden tenir. En la construcció en general, durant la fase construcció, es constata per 

exemple nombrosos abocadors incontrolats.  

Els residus segons la normativa, es classifiquen en:  

 Especials: Se'ls anomena també residus perillosos o residus industrials. Són els que 

contenen en la seva composició substàncies o materials en concentracions tals, que 

representen un risc per a la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient. Són: olis 

residuals minerals de motor i hidràulics, filtres d'oli, olis vegetals de restauració, residus de 

pintures, residus de dissolvents, fluorescents, piles, bateries, etc.  

 Inerts: Són els que dipositats en un abocador no experimenten reaccions químiques, 

físiques o biològiques significatives. Al no tenir la qualificació de perillosos, s'assimilen als 

residus urbans o municipals. Són: paper, vidre, alumini, plàstics, ferralla, voluminosos 

(mobles), tòners.  

 No especials: Són els que no es classifiquen com a especials o com a inerts. Escombraries 

pròpiament dita, és a dir, residus urbans o municipals.  

En l'obra s'utilitzen alguns termes usuals en la gestió de residus els quals els podem definir com:  

 Residu: qualsevol substància o objecte originat per activitats productives o de consum, el 

posseïdor o productor del qual vulgui o tingui l'obligació de desprendre d'ell, per no ser 

objecte directe d'aquestes activitats. 
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 Valorització: concepte que engloba totes les operacions mitjançant les quals un residu es 

torna a utilitzar totalment o parcialment.  

 Reciclatge: opció de valorització que implica tornar a utilitzar un residu en el procés de 

fabricació del mateix producte o d'un producte amb funció anàloga.  

Els residus de la construcció els podem caracteritzar com:  

 No són tòxics (excepte si estan contaminats per ús previ)  

 Afecten l'acidesa natural del sòl  

 Poden contenir asbest (fibrociment)  

És objecte d'aquest capítol el analitzar els materials que s'utilitzaran en les obres, per tal de 

minimitzar els efectes negatius generats per la generació de residus, així com aconseguir l'ús dels 

materials emprats, optimitzant el consum de les matèries primeres i els recursos posats a disposició 

dels equips de treball.  

Identificació d'impactes  

Els residus que es poden generar durant la fase de les obres es poden classificar de la manera 

següent:  

 Residus sòlids: restes de formigó, àrids, plàstics, metalls, restes vegetals procedents de 

desbrossament ..., que segons el lloc on es trobin i la quantitat pot ser origen de 

contaminació dels diferents vectors ambientals com són l'aigua, el sòl, l'aire ...  

 Residus líquids: olis de màquines i vehicles, aigües de rentat de maquinària, formigoneres, 

plantes cimentera, aigües residuals d'origen divers ... Aquests residus suposen una font de 

contaminació potencial d'aigües superficials, sòl i fins i tot d'aigües subterrànies, arribant a 

contaminar l'aqüífer superficial i fins i tot el profund, quedant dificultat qualsevol tipus 

d'actuació.  

 Residus gasosos: Contaminació produïda pels fums generats per vehicles i maquinària.  

Els principals focus de generació de residus i que per tant hauran de rebre atenció especial:  

 Oficines: es poden generar residus com: paper, piles, plàstics, ...  

 Zona de descans i menjar de treballadors: paper, vidre, plàstic, ferralla i metalls (llaunes), 

residus orgànics ...  

 Zones de recollida de material de recepció: paper, cartró, plàstics, fusta (palets, caixes ..)  

 Zones d'enderrocament: vidre, plàstics (restes canonades ...), ferralla i metalls, fusta, 

materials de tipus petri ...  

 Zones de construcció d'estructures de formigó: metalls i ferralles, fusta, materials de tipus 

petri ...  

 Parcs de maquinària: olis residuals, bateries, pneumàtics ...  

 Àrees de vegetació: residus vegetals en operacions de desbrossament.  

Mesures protectores i correctores: Gestió Ambiental de materials de construcció  

En la fase d'obres el major volum de residus que es generen són els següents:  
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 Origen petri (naturals i artificials)  

 Metálicos (alumini, acer, coure)  

 Plàstics  

 Fusta (noble i comú)  

 Asfalts i cautxús  

 Teixits (naturals i sintètics)  

En general els materials de construcció són materials d'origen petri, i el seu principal impacte 

s'origina en el lloc de l'extracció, afectant el paisatge i originant emissions de pols. En el cas dels 

metalls, les indústries metal.lúrgiques són grans consumidores d'energia, el que comporta un gran 

impacte mediambiental. La indústria del plàstic, a més de consumir energia en el seu procés de 

transformació, té un impacte addicional perquè elimina la possibilitat de convertir en energia la 

matèria primera que utilitzen: els combustibles d'origen fòssil.  

En el cas de la fusta, l'impacte és ben diferent. La fusta, que és un recurs natural renovable, 

consumeix poca energia en el seu procés de transformació, però els tractaments de preservació que 

s'apliquen sobre ella poden originar emissions i residus que són tòxics.  

Per tot el que s'ha dit anteriorment, sorgeix com a necessitat inqüestionable per protegir el medi 

ambient la reutilització dels residus originats a la construcció. Això implica tant la utilització en la 

construcció de noves obres de materials que provenen d'un procés de reciclatge, com que alhora 

aquests puguin ser posteriorment reutilitzats o reciclats. Es definiria d'aquesta manera un cicle, el 

concepte seria el de: "construir per demolir, demolir per reciclar, reciclar per tornar a construir".  

Com s'ha dit anteriorment la majoria de residus de la construcció són d'origen petri i ceràmic que 

no difereixen molt de la matèria primera necessària per a la fabricació de granulats. De la mateixa 

manera el reciclatge dels pneumàtics usats és possible per tornar a ser utilitzat per exemple per 

pavimentar carreteres.  

A continuació es presenta un esquema de reciclatge de residus originats per la construcció i els seus 

possibles reutilitzacions:  

Quan es parla de reutilització de materials de la construcció hem associar també amb l'aplicació 

d'uns sistemes de qualitat que verifiquin que els productes tenen propietats adequades.  

La utilitat dels elements recuperats poden ser diversos, tal com es reflecteix en l'esquema, segons la 

sofisticació dels mètodes d'obtenció:  

 Enderroc massiu, sense classificació prèvia, obtenint un material adequat per a les obres 

viàries.  

 Enderroc més selectiu, obtenint granulats idonis per a nous formigons.  

 Fusta recuperada permet noves utilitzacions, ja sigui com a elements complets, o laminat 

per exemple per obtenir parquet, etc.  

 El vidre i ferralla són materials de reciclatge tecnològicament senzill.  

En tot cas, és fonamental que durant els enderrocs, els materials es barregin el menys possible, de 

manera que es puguin aprofitar el màxim possible. 
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Pel que fa als materials emprats en les obres hauran de complir una sèrie de condicions i la seva 

gestió ha de complir una sèrie de requisits:  

 Durant la fase d'obres s'utilitzaran matèries primeres, productes i equips degudament 

etiquetats, especialment pel que fa als productes considerats com substàncies tòxiques i / o 

perilloses.  

 Es donarà preferència als següents materials i productes:  

• Aquells proveïts d'etiquetes ecològiques, en tenir menor incidència sobre el medi ambient 

i complir amb els criteris ecològics establerts per la Unió Europea.  

• Aquells proveïts de punt verd en l'etiquetatge, ja que els envasos en què són distribuïts 

podran entrar dins d'un cicle de recollida i reciclatge.  

• Aquells proveïts en l'etiquetatge del distintiu que indica que es tracta de productes 

reciclables, per contribuir a la conservació dels recursos naturals.  

 S'ha de prestar la deguda atenció a les instruccions donades pels fabricants referides a l'ús 

adequat i al correcte emmagatzematge dels materials i productes.  

Pel que fa a l'emmagatzematge de materials i productes s'han de seguir les indicacions:  

 Els materials d'obra seran emmagatzemats de manera que queda assegurada la seva 

correcta conservació i sigui possible la seva inspecció en qualsevol moment. S'habilitaran a 

la zona d'obra els punts d'emmagatzematge que siguin necessaris per tal d'evitar la seva 

destrucció o deteriorament, complint el que al respecte s'indiqui en el document, ni, si no, 

les instruccions que rebi la Direcció d'Obra.  

 Els materials d'impermeabilització s'emmagatzemaran adequadament, quedant sempre 

assegurat el correcte drenatge en cas de pluja. En general es complirà amb les 

especificacions i recomanacions del fabricant i se seguirà un procediment de bones 

pràctiques mediambientals.  

Pel que fa als abassegaments de materials, s'hauran de tenir en compte les següents 

consideracions:  

 Tindran els dispositius d'obra necessaris per a la recollida i evacuació de les aigües 

superficials.  

 En acabar les obres els punts de recollida de materials han de conservar els seus condicions 

inicials o, si no, ser restituïdes del tot, i és responsabilitat de l'empresa adjudicatària la 

retirada d'excedents.  

Mesures protectores i correctores: Gestió Ambiental de Residus de la Construcció  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment a nivell autonòmic per la Llei 15/2003, de 13 de 

juny, de modificació de la Llei 6 / 1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, ia nivell estatal per 

la Llei 10/1998 , de 21 d'abril, de residus.  

D'acord amb els principis i objectius d'aquestes lleis, el 12 d'Abril de 1999 s'ha publicat al DOGC 

(Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ") el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediment de 
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gestió de residus. Aquest Decret regula, bàsicament, el control de les activitats de producció i gestió 

de residus industrials d'acord amb el risc ambiental que poden suposar segons el tipus de residu i 

activitat productora.  

D'acord amb el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), els residus de construcció es classifiquen en 

inerts o no especials. El catàleg defineix per a cada tipus de residu el tractament, disposició de 

rebuig i les possibles vies de valorització. Des de l'1 de gener del 2002, ha entrat en vigor la nova 

classificació i codificació dels residus segons el Catàleg Europeu de Residus, que estableix quin tipus 

de residus s'han de considerar com a perillosos. El CRC, continua vigent per a determinar la correcta 

gestió que s'ha d'aplicar per a cada un dels residus (valorització, tractament o deposició), sempre 

que no entri en contradicció amb l'aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és cas de la 

seva classificació.  

No obstant això durant la fase de construcció es poden generar un altre tipus de residus alguns dels 

quals es classifiquen segons el CER com especials i als quals haurem de prestar més atenció. A 

continuació s'enumeren aquests residus:  

 Hidrocarburs, terres contaminades amb hidrocarburs, llots procedents d'operacions de 

neteja i manteniment, etc ...  

 Aigües de neteja procedents de la neteja i manteniment de maquinària  

 Pintures i vernissos  

 Residus originats per moviment de terra  

A continuació es fa una breu descripció dels possibles tractaments de reciclatge possibles per als 

diferents residus originats durant la fase de construcció:  

 Ferralla i metalls: Fosa i reincorporació en productes nous.  

 Fustes: Reincorporació en forma de ferritja o de grans petits per a la fabricació de 

aglomerats de fusta.  

 Paper i cartró: Utilitzant paper usat: es redueix el consum d'aigua en un 61%, contaminació 

atmosfèrica inferior a 73%, es redueixen les matèries en suspensió en les aigües residuals 

en un 25%, i els residus sòlids són un 39% inferiors. A més es afegeix la conservació models 

recursos forestals i l'estalvi energètic.  

 Vidre: Es redueix l'extracció de matèries primeres i l'ús energètic.  

 Olis usats: Són residus altament contaminants, que es poden reutilitzar obtenint bases per 

fer nous olis comercials.  

Demolicions  

En el cas de les demolicions es fan tot seguit algunes recomanacions en funció l'origen dels 

materials i elements de construcció. 

 Edificis de fàbrica: tècniques intensives, amb utilització de maquinària pesant.  

 Edificis d'estructura de formigó armat: accions combinades de tècniques massives i 

selectives, com les tècniques de tall.  

 Elements constructius de metalls, fusta o plàstic: tècniques de tall i de desmuntatge.  
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En el cas de les masies i obres de fàbrica s'hauran de dur a terme Processos de desconstrucció. 

Aquestes actuacions consisteixen en la descomposició del procés de demolició en accions 

coordinades de la manera següent:  

 Recuperació d'elements arquitectònics: recuperació d'elements arquitectònics complets o 

en part, de manera que puguin ser utilitzats en altres construccions, amb un mínim 

d'adaptació o transformació.  

 Recuperació de materials tòxics o contaminants: Aquests residus s'han de aïllar de la resta i 

sotmetre'ls a un tractament especial o transportar-los a un abocador específic.  

 Recuperació de materials reciclables que no són d'origen petri: aquests residus de molt 

menys volum que els d'origen petri, i són tècnicament senzills de reciclar, depenent 

principalment de la seva proximitat a indústries recicladores específiques. Aquests residus 

són: metalls (Pb, Cu, Fe ..), plàstics (PVC, poliestirenos, polietilens ...)  

 Recuperació de materials reciclables d'origen petri: Són residus d'origen petri: formigó en 

massa, obra de fàbrica de ceràmica, pedra natural, graves, sorres, vidre ... Aquests materials 

es poden reincorporar si prèviament se sotmeten a un procés de trituració. Les possibilitats 

de reciclar dependran també en aquest cas de la localització de la planta de reciclatge. Si no 

és possible el reciclatge, cal considerar la possibilitat de reciclar-in-situ mitjançant una 

planta recicladora mòbil.  

 Tots aquells residus sense valor, ni reciclable ni recuperable, i inerts s'han de portar a 

abocador adequat i legalitzat.  

Tots els residus trobats durant aquesta fase han de ser correctament gestionats tal com es descriu 

al llarg d'aquest capítol.  

Minimització de la generació de residus  

La principal mesura correctora per minimitzar l'impacte sobre el medi per la generació de residus és 

la minimització d'aquests. Amb aquesta finalitat es tindran en compte les següents mesures:  

 S'utilitzaran materials que proveeixin a la zona d'obres amb la menor quantitat possible 

d'embalatge per tal de minimitzar la producció de residus.  

 Es tendirà a la utilització de materials procedents de processos de reciclatge i / o 

reutilització, processos tots dos que repercuteixen en la millora del medi ambient.  

 Durant l'execució de l'obra es procedirà a la reutilització de tots aquells materials i elements 

que així ho permetin, buscant amb aquest procedir, d'una banda, una menor generació 

d'elements que hagin de ser eliminats i, d'altra, no tenir de fer l'aprovisionament en punts 

d'abastament exteriors a la zona d'actuació, amb el consegüent cost de temps, matèries 

primeres i combustible.  

 S'establirà un pla de consum d'aigua en la neteja de la maquinària per economitzar aquest 

important recurs i minimitzar la producció d'efluents líquids tòxics i / o perillosos.  

Correcta gestió dels residus generats durant la fase d'obres  

D'acord amb el marc legal, es marquen les pautes per a una correcta gestió dels residus:  

Aspectes generals  
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 Segregació correcta de residus especials, no especials o inerts, amb el seu corresponent 

etiquetatge o informació del contingut del contenidor mitjançant les accions següents:  

• Col.locació de diferents recipients per a la segregació correcta de residus a l'obra, 

degudament retolats.  

• Indicació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 

• Codi d'identificació (segons CER)  

• Nom, adreça i telèfon del titular de residus.  

• Data d'envasament i naturalesa dels riscos. 

 No barrejar residus (runes, deixalles, residus especials) de demolició. 

 Els residus contaminants generats en cap cas s'han de dipositar en els abocadors d'inerts 

previstos en el projecte.  

 La gestió de residus que es produeixin o es posseeixin ha de fer segons el CER.  

 Tots els residus hauran de gestionar a través d'un gestor autoritzat per la Junta de Residus 

(Generalitat de Catalunya)  

 Cada empresa productor de residus ha de disposar d'un "alta" com "Productor de Residus", 

tramitat a través de la Junta de Residus i estar registrat en l'inventari de productors amb un 

número de codi de productor.  

 Cada empresa ha de designar un responsable dels residus i comunicar a la Junta de Residus 

seu nomenament.  

 Portar un registre de residus.  

 Mantenir els residus en condicions d'higiene i seguretat  

 Informar la Junta de Residus de qualsevol desaparició, pèrdua o fuita de residus perillosos.  

 Reciclar, valoritzar i eliminar els residus, per aquest ordre  

 Presentar a la Junta de Residus la declaració de residus anual  

 Formalitzar els documents de control de gestió i transport  

 Lliurar els residus a un gestor autoritzat , mitjançant un transportista autoritzat.  

Residus reciclables  

 Els residus susceptibles de reciclatge (paper, cartró, fusta, peces i elements metàl·lics, 

plàstics, olis i greixos de la maquinària, etc) es recolliran, separats per tipologies, en llocs 

habilitats a l'efecte a les instal·lacions d'obra (Zona Àrea Neta).  

 Possibilitats de gestió dels residus de paper i cartró:  

o Recollida de paper per part de les empreses especialitzades  

o Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

o Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el 

cas de grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de vidre:  

• Realitzar periòdicament el trasllat d'aquest material a un contenidor específic de vidre 

proper, en el cas de volums petits.  
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• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el cas de 

grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de plàstics:  

• Realitzar periòdicament el trasllat d'aquest material a un contenidor específic de plàstic 

proper, en el cas de volums petits.  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el cas de 

grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de metalls i ferralles:  

• Realitzar periòdicament el trasllat d'aquest material a un contenidor específic de metalls 

proper, en el cas de volums petits.  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més pròxima en el cas de 

grans volums.  

 Possibilitats de gestió de residus de fustes:  

• Recollida i posterior trasllat a l'Àrea Neta, amb permís de recepció.  

• Recollida i lliurament directa a la indústria recicladora específica més propera gen l cas de 

grans volums.  

 Bateries: S'han de emmagatzemar correctament en un lloc tancat, ventilat i estanc fins a la 

seva posterior valorització.  

 Piles: Prèvia separació entre piles botó i la resta, s'emmagatzemaran en recipients adequats 

fins a la seva valorització.  

 Pneumàtics: Emmagatzematge correcte d'aquest tipus de residu. Les possibilitats de 

reutilització s'han indicat anteriorment.  

 Residus vegetals: recollida selectiva per al seu posterior valorització mitjançant 

l'aprofitament d'aquests, un cop triturats, com a material de suport en processos de 

compostatge.  

Parc de maquinària  

 La zona destinada a parc de maquinària serà prèviament impermeabilitzada, per evitar 

qualsevol filtració al subsòl d'olis i hidrocarburs, amb recollida de líquid a un separador 

d'hidrocarburs i olis.  

 En el cas de produir un vessament accidental en quantitats significatives, d'hidrocarburs o 

de qualsevol altre producte ecotoxicitat, es procedirà ràpidament al sanejament i 

tractament adequat de la superfície afectada.  
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 Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran 

en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i 

perillosos i es concertarà, amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i 

homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La 

Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals.  

 Es prohibeix l'abocament d'olis a corrents d'aigua, al mar, a la xarxa de clavegueram o al 

terra. Es prohibeix també cremar o barrejar-lo amb una altra substàncies.  

Residus no reciclables  

 Els residus sòlids assimilables a urbans i no reciclables es recolliran en contenidors per a la 

retirada a abocador controlat i legalitzat.  

 Els residus i vessaments resultants del tractament d'impermeabilització del terreny seran 

retirats de forma selectiva, i gestionats segons la seva tipologia, així com aquells residus 

tant líquids com sòlids procedents de les activitats de transport.  

Planta de formigonat i zones de demolició  

 La planta de formigonat es situarà en una zona allunyada dels cursos superficials d'aigua i 

on els vents no siguin forts. Al costat de la planta es projectarà una o diverses basses de 

decantació.  

 La gestió dels fangs resultants de la planta decantadora provinent de les aigües de neteja de 

la planta de formigonat, seran gestionats com a residus no especials segons indica en el 

CER. Les aigües resultants podran ser aprofitades per al procés de formigonat. Si aquest no 

és el cas s'hauran transportar depuradora degudament homologada.  

 La posada en obra de formigó tindrà lloc evitant els abocaments incontrolats fora del lloc de 

recepció. Es tindrà cura que la neteja de les bótes de les formigoneres es realitzi en llocs 

prèviament establerts (punts de neteja). Així, de manera específica hauran de definir els 

llocs i sistemes de tractament de les aigües procedents del rentat de formigoneres durant el 

període d'obres. S'establirà una zona de neteja de les canaletes i bótes de formigó dins de 

l'obra degudament condicionada, identificada i senyalitzada. Aquesta zona s'excavarà i 

s'impermeabilitzarà a una profunditat suficient que asseguri que les aigües de rentat no 

sobresurtin i s'estenguin per la zona d'obres, i tampoc puguin filtrar a través del sòl. S'haurà 

de triar una zona allunyada de canals i basses de reg i fora de zones amb servituds de 

protecció. Aquest espai s'ha d'assenyalar de forma clara perquè sigui fàcilment 

identificable. Els camions estan obligats a dipositar el formigó sobrant i rentar la cisterna i la 

canaleta assegurant que l'aigua de rentat s'aboca dins de la zona delimitada. En cap cas es 

permetran rentats fora de les zones especificades. Posteriorment es deixarà evaporar la 

fase líquida present a la zona d'abocaments i es procedirà a la trituració i retirada a 

abocador autoritzat de la crosta sobrant. El contractista haurà de garantir la neteja final 

d'aquests espais finalitzades les obres projectades, i la restitució de les condicions inicials.  

 Els residus de formigó procedents de processos de demolició haurà de prioritzar la 

valorització. En el cas de no varolizarse hauran de ser tractats com a material de rebuig en 

abocador autoritzat.  

Zones auxiliars d'obra  
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 Totes les operacions de rentat de maquinària es duran a terme dins de les instal lacions 

construïdes amb aquest fi. Els safareigs estaran formats per parets de blocs de formigó, 

terres impermeabilitzats a base de bentonita o argila plàstica i connectats a una xarxa de 

drenatge. S'han d'habilitar diferents àrees específiques, dins de la zona de neteja, en funció 

del tipus de maquinària que es pretengui netejar i sanejar. Aquesta divisió en àrees s'explica 

perquè cal separar les aigües resultants dels processos de neteja, ja que està prohibida la 

mescla de residus de diferent composició.  

 El proveïment i manteniment de la maquinària només es realitzarà en les àrees habilitades 

per a aquest fi. Les característiques constructives d'aquestes zones són similars a les 

realitzades a les instal.lacions d'obres auxiliars i en les zones destinades a neteja. Es 

impermeabilitzar el terreny i es extremar les precaucions a l'hora de repostar evitant 

sempre les esquitxades i vessaments a més de posar absorbents a terra. L'emmagatzematge 

dels bidons de lubricant i combustible per al proveïment de la maquinària de l'obra i el 

canvi d'oli es realitzarà a l'interior de les zones impermeabilitzades construïdes a l'efecte. El 

dipòsit tindrà un volum útil suficient com per albergar folgadament la totalitat d'aquell 

contingut en els bidons emmagatzemats, de manera que en cas de trencament d'aquests, el 

seu contingut no es dispersi per la superfície circumdant sinó que quedi recollit en el 

dipòsit. El dipòsit constarà d'una base de formigó impermeabilitzat amb una capa de 

material absorbent (5 cm de capa bentonita o 20 cm d'argila plàstica) que protegeixi 

d'infiltracions, en el cas d'una possible fuga, i unes parets laterals de 50 cm d'alçada .  

 Al parc de maquinària, es construiran trampes de greixos que permetin eliminar els olis, 

combustibles, pintures, etc ... que desguassen a les basses de decantació. Aquestes trampes 

es taparan a la part superior quan plogui, a fi d'evitar el seu desbordament, amb el 

consegüent arrossegament d'olis i greixos fora d'elles. Es hauran de controlar aquestes 

arquetes i mantenir correctament.  

 En la parcel·la de les instal·lacions auxiliars, es destinarà una zona correctament habilitada 

per a magatzem de residus perillosos i, si s'escau, trituració, formigonat, etc. Aquesta 

superfície que estarà dotada d'un sistema doble de cunetes perimetrals, impermeabilització 

del terreny i una bassa de separació de greixos i olis.  

 Les instal.lacions d'obra es dotaran amb un sistema de sanejament mitjançant connexió a la 

xarxa d'aigües residuals, WC químic o per qualsevol altre sistema que asseguri que no es 

produirà contaminació de les aigües.  

 El sòl sobre el qual es len les instal.lacions auxiliars d'obra, una vegada siguin 

desmantellades aquestes, i hagi estat retirat el material d'impermeabilització ha de ser 

caracteritzat. En el cas que estigui contaminat s'ha de procedir a la seva 

descontaminació per mitjà d'una empresa homologada per la Junta de Residus. Al 

cas que no ho estigui es procedirà a l'aplicació de terra vegetal per a la posterior 

revegetació. El material de impermeabilització serà transportat a un abocador 

especialitzat i homologat. 

 Les aigües fecals obtingudes de les instal lacions auxiliars d'obra hauran de ser 

correctament gestionades. En el cas de no ser tècnicament viable la connexió amb la xarxa 

de sanejament, s'utilitzarà un pou clarificador, com a element de separació i digestió de 

fangs compost per un sedimentador i un digestor que reduiran fortament el volum de 

matèria orgànica. A continuació es larà un filtre biològic, com a tractament complementari 

a fi d'aconseguir un efluent estable, no susceptible de fermentacions. En aquest subtram es 
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preveu la connexió amb la xarxa de clavegueram de la Ràpita, de manera que no hi haurà 

de construir cap instal lació annexa.  

Zones d'apilament  

Les aigües recollides procedents de la zona de abassegaments hauran de ser tipificades i 

correctament gestionades, portant-les a depuradora especialitzada i homologada si fos necessari.  

Dissolvents, pintures i vernissos  

Especial atenció a restes de pintura, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 

manera especial segons el CER. S'han d'emmagatzemar en bidons adequats per a aquest ús, amb 

especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients.  

Residus orgànics  

Disposició de dipòsits adequats per als residus orgànics i recollida diària de les bosses amb residus 

orgànics que es duran a contenidor de matèria orgànica pròxim.  

Creació d'una Àrea Neta  

Es destinarà una àrea específica de l'obra on quedaran recollits tots els contenidors necessaris per a 

una correcta separació dels residus. Aquesta àrea haurà aquestes situada en una zona de baixa 

vulnerabilitat (queda totalment prohibida la seva localització a la zona inundable), a decisió de la 

Direcció ambiental d'Obra i de la Comissió Mixta de Seguiment. Aquesta zona ha d'estar 

degudament protegida i senyalitzada, així com correctament impermeabilitzada. Aquest tractament 

evita, en gran mesura, una afecció directa al medi tant edàfic com hídric.  

El procés comença amb la retirada de coberta vegetal. A continuació s'extreu una capa de gruix 

definit per l'equip tècnic ambiental depenent amb la caracterització prèvia de la zona. El material 

obtingut s'ha de gestionar correctament. Una vegada extret el material es col.locarà una capa entre 

0,5 i 0,75 m de gruix de material de característiques similars a les del sòl natural que permeti les 

oscil lacions al nivell freàtic. Sobre el material de farciment es col.locarà un geotèxtil que impedeixi 

les possible filtracions cap a terra i l'aigua. Sobre ell una capa d'argila plàstica o bentonita, de baixa 

permeabilitat que impedeixi o freni, l'arribada de contaminant en cas d'accident. El nivell de farcits 

se situarà fins que el terreny quedi anivellat. Un cop finalitzada l'obra, les àrees utilitzades hauran 

de ser correctament restaurades. 

En aquestes àrees s'admeten els següents residus, sempre que la Generalitat no hagi assumit la 

titularitat:  
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Figura 9. Productes no admesos en zones netes 

Creació d'una Zona de Neteja de cisternes de formigó  

Es destinaran diversos punts per al rentat de les cisternes. L'elecció d'aquestes zones haurà de 

complir les condicions següents:  

 Zones properes a les zones d'execució d'estructures de formigó de manera que es 

disminueixi el desplaçament.  

 Terrenys plans i sense riscos a erosió.  

 Zones allunyades a aigües superficials i subterrànies amb freàtics elevats, així com de xarxes 

de sanejament o proveïment d'aigua 

 Senyalització adequada de les zones.  

Periòdicament aquests punts hauran de ser buidats, picona aquest residu que serà gestionat com a 

material de runa mitjançant la seva valorització o disposició com a material de rebuig en abocador 

autoritzat.  

Les ubicacions d'aquestes zones hauran de ser aprovades per la Direcció d'Obra i l'equip tècnic 

ambiental.  

Control de la correcta gestió dels residus  

L'objectiu de l'equip tècnic ambiental responsable de la gestió de residus serà la minimització de la 

producció de residus com a resultat de la previsió de determinats aspectes de l'obra. Per això, 

l'equip tècnic ambiental haurà de complir una sèrie de tasques: 

 Disposar d'informació sobre la gestió de residus. 

 Manuals i guies per a la gestió racional dels residus  

 Possibilitat de valorització dels residus. Consulta a la Junta de Residus i a la Borsa de 

Subproductes  

 Normatives aplicables en l'àmbit on es produeixen els residus  

 Disposar d'informació sobre les instal.lacions de reciclatge i de disposició dreta més 

properes  

 Conèixer la localització i titularitat de les instal.lacions i abocadors  

 Avaluar la distància a què s'han de transportar fins a les instal.lacions i abocadors  
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 Conèixer les condicions materials d'admissió dels residus  

 Avaluar el cost de gestió dels residus en cada cas 

 Planificar les operacions de triatge i de recollida selectiva  

 Calcular el volum de residus valoritzables  

 Preveure els espais destinats per al triatge i recollida selectiva dels residus valoritzables  

 Definir les operacions que s'han de dur a terme a peu d'obra per facilitar la valorització dels 

residus  

 Preveure espais destinats a l'emmagatzematge provisional de residus prèviament 

classificats  

 Protegir els residus reutilitzables contra les accions que puguin tirar a perdre  

 Verificar que s’ha dut a terme la gestió acordada dels residus 

 Exigir còpia de tots els rebuts d'entrada a empreses autoritzades per a la gestió de residus 

de tercers  

 Exigir còpia de tots els rebuts d'entrada a dipòsit controlat  

 Exigir còpia de tots els rebuts d'entrada a l'Àrea Neta  

La documentació exigible consistirà en:  

 Fitxa d'acceptació: Document entre productor o posseïdor del residu i el gestor, i que té 

com a objectiu el reconeixement de la destinació correcta del residu.  

 Ftxa de seguiment: Document que acredita el lliurament del residu del productor o 

posseïdor al transportista per portar-lo fins al gestor.  

 Fitxa de seguiment itinerant: Document i alternatiu a l'anterior, que acredita el lliurament 

de diversos residus de diferents productors o posseïdors a un transportista per lliurar-los a 

un mateix gestor.  

 Fitxa de destinació: Document que han de subscriure el productor o posseïdor d'un residu i 

el destinatari d'aquest i que tenen com a objecte el reconeixement de l'aptitud del residu 

per ser aplicat a un determinat sòl, per a ús agrícola o en profit de l'ecologia.  

 Justificant de recepció del residu: Document normalitzat que ha de lliurar el gestor al 

productor o posseïdor del residu en el moment de la recepció.  

Gestors de residus  

A continuació s'enumeren els gestors de residus més pròxims a la zona d'actuació:  

Gestor Població Tipus de d’instal·lació 

Gestora de runes de la construcció, S.A.  Campdevanol  Depósito controlado  

Gestió de runes de Muntanya, S.L.  Cercs  Depósito controlado  

Mancomunitat de recollida d’escombraries 
de l’Urgellet  

Montferrer i Castellbò  Depósito controlado  

Tècniques Ambientals de Muntanya, S.L.  Prats i Sansor  Depósito controlado  

Taula 4 Gestió de residus de la construcció  
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Extractiva destinatària Població Tipus de tractament 

Luisa Isabel (Flotats, S.A.) Isòvol 
Activitat extractiva en actiu amb restauració 
integrada 

Coto Matilde (Carboneres de Berga) 
Guardiola de 
Berguedà 

Activitat extractiva en actiu amb restauració 
integrada 

Coto Matilde (Carboneres de Berga) Vallcebre 
Activitat extractiva en actiu amb restauració 
integrada 

Taula 5 Activitats extractives  

 

Gestor Població Tipus de tractament Tipus de material que tracta 

Cayetano 
Lozano e Hijos, 
S.C.  

Girona  

T62 Gestión para un 
Centro de Recogida y 
Transferencia V22 
Regeneración de 
aceites minerales  

Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes - Aceites 
sintéticos de motor, de transmisión mecánica y 
lubricantes - Aceites fácilmente biodegradables de 
motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

Taula 6 Gestió d'olis de la maquinària a l'obra  

 

Gestor Població Comarca 

Containers del Berguedà, S.L:  Berga  Berguedà  

Taula 7 Gestió de terres 

 

Gestor Població Comarca 

Containers del Berguedà, S.L.  Berga  Berguedà  

Agroviver, S.L.  Viver i Serrateix  Berguedà  

Taula 8 Gestió de fangs depurats 

5.  AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS I IMPACTES RESIDUALS  

5.1   Introducció 

El conjunt d'afeccions i de sensibilitats del medi s'han contemplat des de l'òptica de limitar els 

impactes negatius que es puguin manifestar en l'espai. Així, un bon nombre d'afeccions es poden 

evitar i una altra es minimitzen fins a uns límits compatibles amb el medi, amb la presa de mesures 

preventives o correctores proposades.  

El projecte ocasionarà un nombre d'impactes de grau variable, els quals afectaran als diferents 

vectors del medi, bé durant la construcció, bé durant l'explotació de la infraestructura.  
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S'han d'adoptar les mesures apropiades per suprimir, reduir o localment compensar les pèrdues 

causades pel projecte.  

L'objectiu d'aquest apartat és assenyalar els impactes del projecte i indicar les mesures correctores 

corresponents previstes. Aquestes poden concernir al projecte en planta, el perfil o la localització 

precisa, així com les característiques de les obres, la manera de realitzar els diferents treballs, etc.  

Les mesures a prendre són:  

 Simples, definides i localitzades: en aquests casos es defineixen de manera clara i concisa en 

els quadres d'impactes i mesures.  

 Les definides pels seus principis generals com les de restauració, soroll admissible, etc., Que 

requereixen una major adaptació a la naturalesa i importància dels impactes. Aquesta 

adaptació comporta, en general, estudis complementaris a realitzar segons els principis o 

objectius anunciats en el present annex d'integració ambiental.  

Es presenta, a continuació, una anàlisi completa dels impactes, sigui quina sigui la seva naturalesa, 

extensió i importància i per a totes les variables considerades conjuntament. El projecte és sotmès a 

l'avaluació de tots els possibles impactes que poden afectar el medi ambient, i s'estableixen les 

mesures correctores que minimitzessin aquests impactes.  

Els impactes es caracteritzen i s'avaluen segons els criteris que dicta la Llei 6 / 2001 de 8 de maig (i 

els decrets als que modifica) d'Avaluació de l'impacte ambiental, i de la legislació autonòmica, el 

Decret 114/88 de 7 d 'abril, d'Avaluació d'Impacte Ambiental, i el seu reglament.  

L'avaluació dels impactes es descriu mitjançant taules que en cinc columnes presentin el factor del 

medi afectat, els impactes, la seva caracterització, l'avaluació i les mesures.  

En aquestes taules només figuren els impactes particulars de petita extensió que necessiten 

mesures particulars, específiques o generals.  

5.2   Criteris de caracterització i avaluació  

Les manifestacions dels impactes generats per l'obra, han estat caracteritzats i avaluats d'acord 

amb la terminologia del "Reial Decret 1.132/1.988, de 30 de setembre, pel qual s'aprova el 

Reglament per al'execució del Reial Decret Legislatiu 1.302/1.986 , de 28 de juny, d'avaluació 

d'impacte ambiental ", que es resumeix a continuació.  

5.3   Terminologia de caracterització dels impactes 

A (notable), A1 (mínim), B (positiu), B1 (negatiu), C (directe), C1 (indirecte), D (simple), D1 

(acumulat), D2 (sinèrgic), E (a curt termini ), E1 (a mig termini), E2 (a llarg termini), F (permanent), 

F1 (temporal), G (reversible), G1 (irreversible), H (recuperable), H1 (irrecuperable), I (diari) , I1 

(d'aparició irregular), J (continu), J1 (discontinu), K (localitzat), K1 (extensiu), L (proper a l'origen), L1 

(llunyà a l'origen), NM (Són necessàries mesures correctores) i A (No són necessàries mesures 

correctores).  
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5.3.1 Terminologia d'avaluació dels impactes  

Impacte ambiental crític (CR): La magnitud de l'efecte és superior al límit acceptable. Es produeix 

una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possibilitat de 

recuperació, fins i tot amb l'adopció de mesures correctores.  

Impacte ambiental sever (S): La recuperació de les condicions ambientals del medi exigeix l'adopció 

de mesures correctores i, malgrat això, la recuperació requereix un llarg espai de temps.  

Impacte ambiental moderat (M): La recuperació no necessita mesures correctores ni protectores 

intensives i la tornada a l'estat inicial del medi no requereix un llarg espai de temps.  

Impacte ambiental compatible (C): La seva recuperació es preveu immediata, una vegada finalitzada 

l'activitat que el produeix, de manera que no cal l'adopció de mesures correctores.  

5.4   Avaluació del impacte residual 
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6.  CONCLUSIONS FINALS  

Un cop realitzats els anàlisis corresponents a la determinació dels potencials impactes que la 

construcció dels col·lectors i EDAR pot representar per al medi ambient, es conclou destacant els 

punts següents:  

 Les obres no afecten cap zona inclosa al PEIN ni a la Xarxa Natura 2000.  

 Les obres no afecten cap Hàbitat Prioritari d'Interès Comunitari.  

 La zona d'estudi està inclosa dins de l'àrea afectada pel Pla de recuperació del trencalòs a 

Catalunya, però no es preveu cap afecció sobre aquesta espècie, ja que les obres es situen 

lluny del seu hàbitat.  

 La vegetació afectada és bàsicament agrícola.  

 S’afecten petites superfícies de la vegetació de ribera associada als torrents creuats pel col 

lector. 

 La zona d'estudi està catalogada d'alt risc d'incendi.  

 No s'afecta cap element d'interès cultural.  

 Es reutilitza la terra vegetal excavada i part del volum del material d'excavació.  

 Els principals impactes tindran lloc a la fase constructiva 

 Es prenen mesures preventives i correctores per minimitzar els principals impactes 

detectats:  

o Qualitat acústica i atmosfèrica 

o Qualitat de les aigües 

o Alteració de vegetació de ribera 

 No es detecta cap impacte significatiu en la fase d'explotació.  

 El projecte suposarà una notable millora de la qualitat de les aigües del torrent de Pi i del 

riu Segre a la zona d'actuació, ja que s'eliminarà un punt actual d'abocament d'aigües 

residuals.  

La conclusió és, per tant, que el projecte objecte d'estudi és COMPATIBLE amb el medi amb 

l'aplicació de les mesures correctores descrites en aquest estudi, bàsicament de caràcter protector i 

de restauració de la vegetació afectada. 
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7.  APÈNDIX 1 

A continuació s’adjunten els plànols de mesures preventives i correctores. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per al Projecte de Col·lectors i Estació 

Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya. A continuació es 

defineixen les diferents activitats de l’obra. AL final d’aquest annex, es presenta un diagrama de 

Gant.  

D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per equips de les 

mateixes i del nombre d’equips, s’arriba a un nombre aproximat de setmanes necessàries per a 

l’execució de cada unitat d’obra.  

2.  ACTIVITATS DE L’OBRA 

2.1   Replanteig, anivellació i comprovació de les dades  

La primera activitat que haurà de realitzar el Contractista és replantejar les obres, anivellar el 

terreny i comprovar que les dades del projecte són reals. No es començarà altra activitat fins que 

aquesta no estigui totalment finalitzada i se signi l’Acta de Replanteig.  
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2.2   Moviment de terres i perfilat de talussos de l’EDAR 

En aquesta activitat s’inclouen l’esbrossada i, demolicions de paviments si és necessari, anivellació, 

terraplens, compactació del terreny on es situarà l’estació depuradora i transport a l’abocador del 

material sobrant. També aquesta activitat recull la col·locació de tota la senyalització projectada 

dintre del Pla de Seguretat i Salut i, les obres necessàries per a l’adequació del camí d’accés a l’obra, 

que s’inicien una vegada que s’hagi rebut la maquinària, a més de la instal·lació de la caseta d’obra i 

la resta de serveis destinats a ser utilitzats pels treballadors.  

2.3   Excavació de rases i col·locació de col·lectors  

Aquesta activitat recull l’excavació de les rases a realitzar per a la col·locació dels col·lectors 

d’arribada  i de sortida del efluent de la depuradora, a més de la col·locació dels mateixos. Aquesta 

activitat inclou també l’excavació dels pous i la fabricació dels pous de registre.  

2.4   Excavació del pou del tanc Imhoff.  

En aquesta activitat s’inclouen la perforació de l’espai ocupat pel tanc Imhoff  i la seva construcció.  

2.5   Pretractament 

En aquesta activitat s’inclou la construcció del canal de pretractament. 

2.6   Estació de bombament 

En aquesta activitat s’inclouen l’excavació de l’espai ocupat pel pou de bombament  i la construcció 

de l’edifici de bombament. 

2.7   Impermeabilització dels llits  

En aquesta activitat es portarà a terme la impermeabilització dels diferents llits amb els materials 

indicats al projecte, incloent el segellat de les zones d’unió.  

2.8   Construcció de les arquetes  

Aquesta part inclou la construcció de les diverses arquetes que s’han de disposar a la depuradora, 

útils per a rebre i distribuir l’aigua residual adequadament.  
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2.9   Col·locació de les conduccions  

Es procedirà a la col·locació de les canonades que formen part de la planta de tractament de les 

aigües residuals projectada, que connecten els diversos elements de la mateixa i també aquelles 

que distribueixen i recullen l’aigua en els llits.  

2.10   Col·locació del substrat  

Aquesta activitat recull la col·locació del substrat (graves i sorres segons projecte) en els llits dels 

aiguamolls construïts, la base dels quals ha estat impermeabilitzada prèviament.  

2.11   Tancament perimetral  

Una vegada finalitzades les obres es procedirà a la recollida de materials i neteja de tota l’obra en 

general.  També es col·locarà la tanca perimetral definitiva. 

2.12   Comprovació de la línia d’aigües  

Després del muntatge dels equips i de la connexió dels diferents elements, es realitzaran les proves 

de funcionament. Es comprovarà que tots els sistemes que inclouen la planta funcionen 

correctament, i si no és així, es portaran a terme les accions oportunes per a la seva posada a punt.  

2.13   Urbanització i plantació de les espècies arbòries  

En aquesta part es connecten la xarxa d’aigua potable i la xarxa elèctrica. Es comprovarà el bon 

funcionament d’aquests serveis. A més es recullen les obres d’instal·lació del drenatge subterrani, 

amb tots els seus elements, l’enllumenat, la pavimentació de la EDAR i la jardineria.  

2.14   Plantació dels macròfits  

Aquesta activitat consisteix en la plantació dels macròfits en el substrat dels aiguamolls construïts 

de fluix subsuperficial, prenent les mesures oportunes per a assegurar el seu desenvolupament.  

2.15   Engegada definitiva de la EDAR  

Una vegada realitzades satisfactòriament les proves de funcionament amb resultats satisfactoris i la 

urbanització finaltzada, es procedirà a l’engegada de la planta.  
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2.16   Seguretat i Salut  

En tota la durada de l’obra es disposarà de les mesures de seguretat i salut, descrites a l’Estudi de 

Seguretat i Salut d’aquest projecte, associades a cada activitat de treball que es realitzi en el 

període d’execució de l’obra.  

3.  TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

D'acord amb el programa de treballs desenvolupat a l’apartat 4. , s'ha estimat el termini total per a 

l'execució de les obres descrites en SET (7) MESOS naturals, a partir de la signatura de l'Acta de 

Replanteig. 

4.  PROGRAMA DE TREBALL 

El programa de treball associat a aquesta obra s’ha realitzat a través d’un diagrama de barres de les 

activitats en funció del temps, basat en les durades de les activitats i les seves relacions de 

precedència. 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Inici d'obres 0 días mar 01/03/11 mar 01/03/11
2 Implantació en obra 5 días mar 01/03/11 lun 07/03/11
3 Replanteig 5 días mar 01/03/11 lun 07/03/11
4
5 COL·LECTOR EIX PRINCIPAL 39 días mar 08/03/11 vie 29/04/11
6 Esbrossada i terra vegetal 10 días mar 08/03/11 lun 21/03/11
7 Excavació de la rasa 30 días vie 11/03/11 jue 21/04/11
8 Instal·lació col·lector i pous 30 días mié 16/03/11 mar 26/04/11
9 Reblert de la rasa 30 días lun 21/03/11 vie 29/04/11
10
11 COL·LECTOR EIX BALLTARGA 15 días lun 02/05/11 vie 20/05/11
12 Esbrossada i terra vegetal 3 días lun 02/05/11 mié 04/05/11
13 Excavació de la rasa 8 días mar 03/05/11 jue 12/05/11
14 Instal·lació col·lector, pous i escomeses 8 días vie 06/05/11 mar 17/05/11
15 Reblert de la rasa 8 días mié 11/05/11 vie 20/05/11
16
17 COL·LECTOR EIX PEDRA 25 días lun 23/05/11 vie 24/06/11
18 Esbrossada i terra vegetal 9 días lun 23/05/11 jue 02/06/11
19 Excavació de la rasa 16 días jue 26/05/11 jue 16/06/11
20 Instal·lació col·lector i pous 16 días mar 31/05/11 mar 21/06/11
21 Reblert de la rasa 16 días vie 03/06/11 vie 24/06/11
22
23 COL·LECTOR EIX BEDERS 15 días lun 27/06/11 vie 15/07/11
24 Esbrossada i terra vegetal 3 días lun 27/06/11 mié 29/06/11
25 Excavació de la rasa 6 días jue 30/06/11 jue 07/07/11
26 Instal·lació col·lector i pous 6 días mar 05/07/11 mar 12/07/11
27 Reblert de la rasa 6 días vie 08/07/11 vie 15/07/11
28
29 EDAR 143 días mar 08/03/11 jue 22/09/11
30 Esbrossada i terra vegetal 5 días mar 08/03/11 lun 14/03/11
31 Moviment de terres 25 días mar 15/03/11 lun 18/04/11
32 Impermeabilització 20 días vie 01/07/11 jue 28/07/11
33 Material granular aiguamolls i tubs 30 días vie 29/07/11 jue 08/09/11
34 Plantació macròfits 10 días vie 09/09/11 jue 22/09/11
35 Tanc Imhoff 25 días mar 19/04/11 lun 23/05/11
36 Edifici bombament 20 días mar 24/05/11 lun 20/06/11
37 Pretractament 5 días mar 21/06/11 lun 27/06/11
38 Col·lectors i arquetes 20 días mar 28/06/11 lun 25/07/11
39 Instal·lacions i proves 15 días mar 21/06/11 lun 11/07/11
40
41 URBANITZACIÓ 138 días mar 08/03/11 jue 15/09/11
42 Connexió a xarxa elèctrica 50 días mar 08/03/11 lun 16/05/11
43 Connexió a xarxa d'aigua potable 50 días mar 08/03/11 lun 16/05/11
44 Enllumenat 10 días mar 26/07/11 lun 08/08/11
45 Pavimentació 15 días mar 09/08/11 lun 29/08/11
46 Jardineria 3 días mar 30/08/11 jue 01/09/11
47 Tanca 10 días vie 02/09/11 jue 15/09/11
48
49 Acabats 5 días vie 16/09/11 jue 22/09/11
50 Posada en funcionament 5 días vie 23/09/11 jue 29/09/11
51 Seguretat i Salut 153 días mar 01/03/11 jue 29/09/11
52 Fi d'obres 0 días jue 29/09/11 jue 29/09/11
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,29h Cap de collaA0112000

 €25,31h Cap de colla de túnelA011U001

 €21,99h Oficial 1aA0121000

 €16,09h Oficial 1a paletaA0122000

 €16,09h Oficial 1a colocadorA0127000

 €16,09h Oficial 1a yeseroA0129000

 €16,35h Oficial 1a carpinteroA012A000

 €16,09h Oficial 1a pintorA012D000

 €16,62h Oficial 1a electricistaA012H000

 €16,62h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,80h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,99h Oficial 1a jardinerA012P000

 €23,73h Oficial 1a de túnelA012U001

 €14,28h Ayudante colocadorA0137000

 €14,39h Ayudante carpinteroA013A000

 €14,28h Ayudante pintorA013D000

 €14,26h Ajudant electricistaA013H000

 €14,26h Ayudante lampistaA013J000

 €21,31h Ajudant muntadorA013M000

 €19,53h AjudantA013U001

 €21,08h Ajudant de túnelA013U002

 €18,39h ManobreA0140000

 €13,47h Peón yeseroA0149000

 €19,03h Manobre especialistaA0150000

 €18,83h PeóA0160000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,43h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €135,58h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €53,56h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €66,65h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €64,74h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

C131U015

 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €47,35h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €41,01h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10

 €30,31h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00

 €54,58h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €104,20h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,07h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,41h Hormigonera de 165 lC1705600

 €13,93u Equipo completo de perforación para anclaje de pernosC17A20Q1

 €10,15u Equipo de anclaje e inyección para pernosC17A20Q2

 €39,42h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera instal�lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

C1A0U001

 €4,18h Remolinador mecánicoC2003000

 €3,19h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €2,22h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,39h Cisalla elèctricaC200U003

 €0,87h Esbrossadora de capçal de serraCR11U010

 €50,54h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €36,09h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,38h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €38,31h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososCZ11U006

 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €4,99h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

CZ1UU001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,01m3 AiguaB0111000

 €4,62kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €13,34t Arena de cantera de piedra granítica para hormigonesB0312010

 €13,64t Arena de cantera de piedra granítica para morterosB0312020

 €13,28t Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 5 mmB0312400

 €23,53m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €23,65m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €11,19t Grava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 20
mm, para hormigones

B0332Q10

 €22,15m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €3,33m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €75,40t Cemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacosB0514301

 €0,07kg Yeso YGB0521100

 €0,08kg Yeso YFB0521200

 €0,10kg Cal aérea CL 90 para construcciónB0532310

 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €84,07m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U450

 €58,80m3 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I+E

B0641650

 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €89,99m3 Morter M-80B071UC01

 €1,63kg Filferro acer galvanitzatB0A12U00

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €0,07u Taco de nilón de 5 mm de d, como máximo, con tornilloB0A61500
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,48kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €0,62kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2U002

 €0,35m Tablón de madera de pino para 10 usosB0D21030

 €20,64cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,54m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €1,80l DesencofranteB0DZA000

 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,66u Bloque de mortero de cemento, con orificio, liso, de
40x20x20 cm de cara vista, blanco

B0E244L7

 €0,19u Ladrillo calado, de 29x14x10 cm, para revestirB0F1D2A1

 €0,28u Encadellado cerámico de 50x25x3 cmB0F95530

 €86,27u Controlador de nivel. Flotador con interruptor mercurioB0V20111

 €0,16u Material auxiliar de perforaciónB32DU001

 €0,94u Cartucho de resina para empernajesB32DU002

 €0,31u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,17kg Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

B44ZU011

 €17,49u Llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu alt, de
30x20 cm

B52211N0

 €0,38u Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra
de 60 mm de llargària

B52211N2

 €1,18u Placa prefabricada de hormigónB5Z2I005

 €10,72m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

B772U001

 €2,21m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 3850 N

B7B1U005

 €3,13m2 Placa de poliestirè extruit de densitat mínima 30 kg/m3 de
40 mm de gruix, amb cares llises i amb cantell preparat amb
encaix

B7C2K42I

 €15,14dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,67u Element de fixació per a làmina de polietilèB7Z1U001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,42kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €6,53kg Vernís sintèticB8AZB000

 €4,36kg SegelladoraB8ZA1000

 €4,44kg Protector químic insecticida-fungicidaB8ZA3000

 €10,45m2 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, tipus 2B9C11320

 €0,78kg Beurada de colorB9CZ2000

 €9,97m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €228,47u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x120 cm, de qualitat 3, i classe A0 segons resultat
d'assaigs, amb bastiment amb caixa de persiana

BAG37CC3

 €37,08u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQD2265

 €14,49u Ferramenta per a porta d'interior, tipus 1, amb una fulla
batent

BAZGC160

 €3,06m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

BBP1U001

 €9,34u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl�lica, inclòs part proporcional d'angle

BBPZU001

 €3,23m Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària 3 m, com a
màxim

BD131770

 €1,01u Brida para tubo de PVCBD1Z2000

 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZUC01

 €247,05u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €103,93u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

BDD1U016

 €134,76u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €4,40u Accessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D
110 mm

BDW32C00

 €0,58u Element de muntatge per a baixant de tub de PVC, sèrie F
de D 110 mm

BDY32C00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,75M Tub de polietilè de designació PE 80, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN
1555-2

BFB1E180

 €2,19M Tub de polietilè de designació PE 80, de 80 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2

BFB1E181

 €0,68M Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió   

BFB1E182

 €0,25M Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

BFB1E183

 €5,65M TUB DE PEAD DE 100 MMBFB1L302

 €8,32m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U116

 €13,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U120

 €3,43m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90

BFB29300

 €8,61u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

BFWB2905

 €0,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB2905

 €19,54u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues
fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment

BG141302

 €0,99m Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb
grau de resistència al xoc 5

BG210610

 €8,56m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar
de secció 3x50 mm2

BG313A00

 €10,60u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal,
bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt
circuit

BG41A210

 €68,82u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a
220 o 380 V, de 15 A

BG511720

 €1,71u Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, per a encastarBG632031

 €9,14u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300
µm

BGD12220

 €1,02u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

BGW14000

 €0,17u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,25u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,25u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000

 €63,67u Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb
difusor reticulat metàl.lic i nombre de tubs fluorescents 1 de
58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat, A.F.

BH115320

 €42,00u Baliza de luz tipo jardín con recubrimiento de polietileno para
lampada hasta 250 W

BHNAE110

 €2,39u Lampada de vapor de mercurio de 80 WBHU2E010

 €0,34u Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

BHW11000

 €30,05u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements de fixació i
suport mural

BJ13B212

 €7,01u Cisterna de PVC, de color blanc, tipus 2, amb fixacions
murals

BJ1BP012

 €11,86u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de
1/2'

BJ298121

 €147,36u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa,
preu superior

BN42G3D0

 €584,96u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa,
preu superior

BN42G3D1

 €36,08u Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior

BN42G3D2

 €28,14m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,62kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €8,03kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,83kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €3,75u Subministrament de Juniperus communis de 40/50 cm
d'alçària

BR4D1003

 €3,53kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00
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 €1,30u Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa
abraçadera per a la subjecció, posat en obra

BR821002

 €0,87u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824001
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,29m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060M0B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,93300/R 19,030001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,93300 20,93300
Maquinària:

0,84600/R 1,410000,600C1705600 =xHormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,84600 0,84600
Materials:

0,181801,010000,180B0111000 =xAiguam3

8,6710013,340000,650B0312010 =xArena de cantera de piedra granítica para hormigonest

17,3445011,190001,550B0332Q10 =xGrava de cantera de piedra granítica, de tamaño máximo 20
mm, para hormigones

t

11,3100075,400000,150B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

Subtotal... 37,50730 37,50730

COST DIRECTE 59,28630

59,28630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,03m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701461 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:

0,98700/R 1,410000,700C1705600 =xHormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,98700 0,98700
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

23,7336013,640001,740B0312020 =xArena de cantera de piedra granítica para morterost

15,0800075,400000,200B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

Subtotal... 39,01560 39,01560

COST DIRECTE 59,03260

59,03260COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS
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 €61,30m3 Morter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,03000/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,03000 19,03000
Maquinària:

0,98700/R 1,410000,700C1705600 =xHormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,98700 0,98700
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

22,2332013,640001,630B0312020 =xArena de cantera de piedra granítica para morterost

18,8500075,400000,250B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

Subtotal... 41,28520 41,28520

COST DIRECTE 61,30220

61,30220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,16m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:

1,02930/R 1,410000,730C1705600 =xHormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,02930 1,02930
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

20,8692013,640001,530B0312020 =xArena de cantera de piedra granítica para morterost

15,0800075,400000,200B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

40,000000,10000400,000B0532310 =xCal aérea CL 90 para construcciónkg

Subtotal... 76,15120 76,15120

COST DIRECTE 97,16200

97,16200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €87,69m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:

1,02930/R 1,410000,730C1705600 =xHormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,02930 1,02930
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

18,8232013,640001,380B0312020 =xArena de cantera de piedra granítica para morterost

28,6520075,400000,380B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

19,000000,10000190,000B0532310 =xCal aérea CL 90 para construcciónkg

Subtotal... 66,67720 66,67720

COST DIRECTE 87,68800

87,68800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,16m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

D070I025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,98150/R 19,030001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,98150 19,98150
Maquinària:

1,02930/R 1,410000,730C1705600 =xHormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,02930 1,02930
Materials:

0,202001,010000,200B0111000 =xAiguam3

20,8692013,640001,530B0312020 =xArena de cantera de piedra granítica para morterost

15,0800075,400000,200B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

40,000000,10000400,000B0532310 =xCal aérea CL 90 para construcciónkg

Subtotal... 76,15120 76,15120

COST DIRECTE 97,16200

97,16200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,08m3 Pasta de guix YGD07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

13,47000/R 13,470001,000A0149000 =xPeón yeseroh

Subtotal... 13,47000 13,47000
Materials:

0,606001,010000,600B0111000 =xAiguam3

56,000000,07000800,000B0521100 =xYeso YGkg

Subtotal... 56,60600 56,60600

COST DIRECTE 70,07600

70,07600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,09u Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

DR62002 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04658/R 23,290000,002A0112000 =xCap de collah

1,64925/R 21,990000,075A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,82450/R 18,830000,150A0160000 =xPeóh

Subtotal... 4,52033 4,52033
Maquinària:

0,31392/R 39,240000,008C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,22995/R 45,990000,005C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,54387 0,54387
Materials:

0,024241,010000,024B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,02424 0,02424

COST DIRECTE 5,08844

5,08844COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,65m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm
de diàmetre

BR9AUMR1 Rend.: 1,000

 €4,05m Troncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm
de diàmetre

BR9AUMR2 Rend.: 1,000

 €5,80u Conjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs

BR9AUZG1 Rend.: 1,000

 €2.500,00pa Partida alçada a justificar per entibacions en trams puntuals
de les excavacions

1111MOVT Rend.: 1,000P- 1

 €9,76m2 Paret divisòria de gruix 11cm, de blocs amb forats llis de
40x20x11 cm de morter de ciment blanc d'una cara vista
col�locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment pòrtland blanc
elaborat en obra

1111P245 Rend.: 1,000P- 2

 €18,32u Anclatge barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre,
inclosa la perforació, col�locació amb injectat continu de
morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons
plànols

E225I050 Rend.: 6,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,39800/R 21,990001,200A0121000 =xOficial 1ah

6,34333/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 10,74133 10,74133
Maquinària:

2,32167/R 13,930001,000C17A20Q1 =xEquipo completo de perforación para anclaje de pernosu

1,69167/R 10,150001,000C17A20Q2 =xEquipo de anclaje e inyección para pernosu

Subtotal... 4,01334 4,01334
Materials:

1,992000,480004,150B0B2A000 =xAcero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >=
500 N/mm2

kg

0,160000,160001,000B32DU001 =xMaterial auxiliar de perforaciónu

1,410000,940001,500B32DU002 =xCartucho de resina para empernajesu

Subtotal... 3,56200 3,56200

COST DIRECTE 18,31667

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,31667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,03m2 Paret de tancament de gruix 20cm, de bloc amb forats llisos
de 40x20x20cm, de morter de ciment gris, dues cares vistes
col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb
escòria de pedra granítica, elaborat en obra

E225I060 Rend.: 2,462P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,39838/R 16,090000,520A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94208/R 18,390000,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,34046 5,34046
Materials:

20,750001,6600012,500B0E244L7 =xBloque de mortero de cemento, con orificio, liso, de
40x20x20 cm de cara vista, blanco

u

1,9432497,162000,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 22,69324 22,69324

COST DIRECTE 28,03370

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,03370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,37m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix,
preu alt, de 30x20 cm, col�locada amb ganxos d'acer
inoxidable de 60 mm de llargària

E52211NN Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,79600/R 21,990000,400A0121000 =xOficial 1ah

3,90600/R 19,530000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 12,70200 12,70200
Materials:

36,7290017,490002,100B52211N0 =xLlosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu alt, de
30x20 cm

u

0,163400,380000,430B52211N2 =xGanxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra
de 60 mm de llargària

u

1,7709859,032600,030D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 38,66338 38,66338

COST DIRECTE 51,36538

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,36538COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,39m2 Coberta de placa prefabricada de ciment, col�locada amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre vigues

E5Z2I030 Rend.: 1,058P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,28119/R 16,090000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

2,60728/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
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PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 4,88847 4,88847
Materials:

3,646201,180003,090B5Z2I005 =xPlaca prefabricada de hormigónu

4,8581097,162000,050D070I025 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

m3

Subtotal... 8,50430 8,50430

COST DIRECTE 13,39277

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,39277COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,75m2 Soports amb plaques de poliestirè extruit de densitat minima
30 kg/m3 (tipus III segond UNE 53-310) de 60 mm de gruix,
amb cares llises i preparades per anclatge, col.locades
sense adherir

E7C2K421 Rend.: 0,438P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20411/R 16,090000,060A0122000 =xOficial 1a paletah

1,25959/R 18,390000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,46370 3,46370
Materials:

3,286503,130001,050B7C2K42I =xPlaca de poliestirè extruit de densitat mínima 30 kg/m3 de 40
mm de gruix, amb cares llises i amb cantell preparat amb
encaix

m2

Subtotal... 3,28650 3,28650

COST DIRECTE 6,75020

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,75020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,87m2 Enguixat a bona sobre parament vertocal interior, a més de
3,0 metres d'alçada, amb guix YG, acabat allisat amb guix
YF

E8121212 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,89620/R 16,090000,180A0129000 =xOficial 1a yeseroh

1,21230/R 13,470000,090A0149000 =xPeón yeseroh

Subtotal... 4,10850 4,10850
Materials:

0,064000,080000,800B0521200 =xYeso YFkg

0,7007670,076000,010D07J1100 =xPasta de guix YGm3

Subtotal... 0,76476 0,76476
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4,87326

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,87326COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,37m2 Pintat del parament vertical de guix, amb pintura plàstica i
acabat llis, amb capa segelladora i dos acabats

E898J2A0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,60900/R 16,090000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,14280/R 14,280000,010A013D000 =xAyudante pintorh

Subtotal... 1,75180 1,75180
Materials:

0,968002,420000,400B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,654004,360000,150B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,62200 1,62200

COST DIRECTE 3,37380

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,37380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,36m2 Envernissat de portes, al vernis sintètic, amb una capa de
protector químic i tres d'acabat

E8AA2BD0 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,36680/R 16,090000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,71400/R 14,280000,050A013D000 =xAyudante pintorh

Subtotal... 9,08080 9,08080
Materials:

2,612006,530000,400B8AZB000 =xVernís sintètickg

0,666004,440000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicidakg

Subtotal... 3,27800 3,27800

COST DIRECTE 12,35880

0,00%DESPESES INDIRECTES

12,35880COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,46m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe
1a, tipus 2, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat en
obra i sobre caoa de sorra de 2cm de gruix

E9C11324 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

4,02250/R 16,090000,250A0127000 =xOficial 1a colocadorh

1,85640/R 14,280000,130A0137000 =xAyudante colocadorh

0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,79840 6,79840
Materials:

0,5312013,280000,040B0312400 =xArena de cantera de piedra granítica, de 0 a 5 mmt

10,6590010,450001,020B9C11320 =xTerratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, tipus 2m2

1,248000,780001,600B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

1,2260461,302200,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S i sorra de
pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 13,66424 13,66424

COST DIRECTE 20,46264

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,46264COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,08m2 Paviment de hormigó HM-30/B/20/IIa+Qb, de 15 cm de gruix
amb acabat mecànic

E9G11AB1 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,41350/R 16,090000,150A0122000 =xOficial 1a paletah

4,04580/R 18,390000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,45930 6,45930
Maquinària:

0,20900/R 4,180000,050C2003000 =xRemolinador mecánicoh

Subtotal... 0,20900 0,20900
Materials:

9,4080058,800000,160B0641650 =xHormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento,
apto para clase de exposición I+E

m3

Subtotal... 9,40800 9,40800

COST DIRECTE 16,07630

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,07630COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €246,55u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x120 cm, de qualitat 3, i classe A0 segons resultat
d'assaigs, amb bastiment amb caixa de persiana

EAG37CC3 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

14,88000/R 24,800000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,19650/R 21,310000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 18,07650 18,07650
Materials:

228,47000228,470001,000BAG37CC3 =xFinestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x120 cm, de qualitat 3, i classe A0 segons resultat
d'assaigs, amb bastiment amb caixa de persiana

u

Subtotal... 228,47000 228,47000

COST DIRECTE 246,54650

0,00%DESPESES INDIRECTES

246,54650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,92u Finestra d'alumini lacat de 0,8x1m, inlou col.locacio sobra
batiment, perfils normalitzats, ferratge, seguretat i vidrera

EAG37CC4 Rend.: 1,000P- 14

 €69,46u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

EAQD2265 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,16750/R 16,350001,050A012A000 =xOficial 1a carpinteroh

0,71950/R 14,390000,050A013A000 =xAyudante carpinteroh

Subtotal... 17,88700 17,88700
Materials:

37,0800037,080001,000BAQD2265 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

14,4900014,490001,000BAZGC160 =xFerramenta per a porta d'interior, tipus 1, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 51,57000 51,57000

COST DIRECTE 69,45700

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,45700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €316,00u Porta d'alumini col.locada sobre bastiment de base , dues
fulles i fulla superior amb xarnela, per un buit d'obres de
120x250 cm

EARB1120 Rend.: 1,000P- 16

 €15,42m Bajante de tubo de PVC, serie F de D 110 mm, incluidas las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas

ED152C01 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

5,79240/R 16,090000,360A0127000 =xOficial 1a colocadorh

2,57040/R 14,280000,180A0137000 =xAyudante colocadorh

Subtotal... 8,36280 8,36280
Materials:

4,522003,230001,400BD131770 =xTub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària 3 m, com a
màxim

m

0,505001,010000,500BD1Z2000 =xBrida para tubo de PVCu

1,452004,400000,330BDW32C00 =xAccessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D
110 mm

u

0,580000,580001,000BDY32C00 =xElement de muntatge per a baixant de tub de PVC, sèrie F
de D 110 mm

u

Subtotal... 7,05900 7,05900

COST DIRECTE 15,42180

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,42180COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,91u Arqueta de peu de baixant i tapa fixa de 30x30cm i 40cm de
profunditat, amb pared de totxo calat de 29x14x10cm
rebossat amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra i allisat
interiorment

ED351342 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,18000/R 16,090002,000A0122000 =xOficial 1a paletah

18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 50,57000 50,57000
Materials:

1,010000,000B0111000 =xAiguam3

75,400000,000B0514301 =xCemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacost

4,750000,1900025,000B0F1D2A1 =xLadrillo calado, de 29x14x10 cm, para revestiru

0,420000,280001,500B0F95530 =xEncadellado cerámico de 50x25x3 cmu

2,3714559,286300,040D060M0B1 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8,
amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat
de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

6,8013497,162000,070D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 14,34279 14,34279

COST DIRECTE 64,91279

0,00%DESPESES INDIRECTES

64,91279COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €21,33u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues
fileras de quinze mòduls i muntada superficialment

EG141302 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41550/R 16,620000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,35650/R 14,260000,025A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 0,77200 0,77200
Materials:

19,5400019,540001,000BG141302 =xCaixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues
fileres de quinze mòduls i per a muntar superficialment

u

1,020001,020001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució

u

Subtotal... 20,56000 20,56000

COST DIRECTE 21,33200

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,33200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,74m Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb
grau de resistència al xoc 5, roscat i muntat superficialment

EG21061H Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,86424/R 16,620000,052A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,71300/R 14,260000,050A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,57724 1,57724
Materials:

0,990000,990001,000BG210610 =xTub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb
grau de resistència al xoc 5

m

0,170000,170001,000BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,16000 1,16000

COST DIRECTE 2,73724

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,73724COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,75m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar
de secció 3x50 mm2 i col.locat en tub

EG313A06 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48460/R 16,620000,330A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,70580/R 14,260000,330A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 10,19040 10,19040
Materials:
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8,560008,560001,000BG313A00 =xConductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar

de secció 3x50 mm2
m

Subtotal... 8,56000 8,56000

COST DIRECTE 18,75040

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,75040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,03u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal,
bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt
circuit i fixat a pressió

EG41A21B Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,32400/R 16,620000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,85200/R 14,260000,200A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 6,17600 6,17600
Materials:

10,6000010,600001,000BG41A210 =xInterruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal,
bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt
circuit

u

0,250000,250001,000BGW41000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

u

Subtotal... 10,85000 10,85000

COST DIRECTE 17,02600

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,02600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,51u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a
220 o 380 V, de 15 A i muntat superficialment

EG511722 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,54846/R 16,620000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah

2,13900/R 14,260000,150A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,68746 2,68746
Materials:

68,8200068,820001,000BG511720 =xComptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a
220 o 380 V, de 15 A

u

Subtotal... 68,82000 68,82000

COST DIRECTE 71,50746

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,50746COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,10u Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, muntat encastatEG632031 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49300/R 16,620000,150A012H000 =xOficial 1a electricistah

1,89658/R 14,260000,133A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 4,38958 4,38958
Materials:

1,710001,710001,000BG632031 =xEndoll bipolar de 10 A, tipus 3, per a encastaru

Subtotal... 1,71000 1,71000

COST DIRECTE 6,09958

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,09958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,59u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6
mm de diàmetre, clavada a terra

EGD1222E Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,87246/R 16,620000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,32258/R 14,260000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,19504 7,19504
Materials:

9,140009,140001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
1500 mm de llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm

u

3,250003,250001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 12,39000 12,39000

COST DIRECTE 19,58504

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,58504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €71,11u Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i nombre
de tubs fluorescents 1 de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer esmaltat, A.F. i muntada
superficialment al sostre

EH115324 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,82260/R 16,620000,230A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,27980/R 14,260000,230A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,10240 7,10240
Materials:
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63,6700063,670001,000BH115320 =xLlumenera decorativa per a muntar superficialment amb

difusor reticulat metàl.lic i nombre de tubs fluorescents 1 de
58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat, A.F.

u

0,340000,340001,000BHW11000 =xPart proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs
fluorescents, muntats superficialment

u

Subtotal... 64,01000 64,01000

COST DIRECTE 71,11240

0,00%DESPESES INDIRECTES

71,11240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €416,62u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplada 45 a 60
cm, de color blanc, tipus 2, col.locado amb suports al mur

EJ13B212 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,64800/R 16,620000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,42600/R 14,260000,100A013J000 =xAyudante lampistah

Subtotal... 8,07400 8,07400
Materials:

378,5000015,1400025,000B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

30,0500030,050001,000BJ13B212 =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a
60 cm, de color blanc, tipus 2, amb elements de fixació i
suport mural

u

Subtotal... 408,55000 408,55000

COST DIRECTE 416,62400

0,00%DESPESES INDIRECTES

416,62400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,20u Cisterna de color blanco, tipus 2, col.locada amb fixacions al
mur

EJ1BP012 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,47900/R 16,620000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,56860/R 14,260000,110A013J000 =xAyudante lampistah

Subtotal... 9,04760 9,04760
Materials:

0,140000,070002,000B0A61500 =xTaco de nilón de 5 mm de d, como máximo, con tornillou

7,010007,010001,000BJ1BP012 =xCisterna de PVC, de color blanc, tipus 2, amb fixacions
murals

u

Subtotal... 7,15000 7,15000
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COST DIRECTE 16,19760

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,19760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,99u Aixeta senzilla per a safareig, mural, amb instal�lació
muntada superficialment, de llató cromada, tipus 2, amb
entrada 1/2'

EJ298121 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,98600/R 16,620000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,14080/R 14,260000,080A013J000 =xAyudante lampistah

Subtotal... 6,12680 6,12680
Materials:

11,8600011,860001,000BJ298121 =xAixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb entrada de
1/2'

u

Subtotal... 11,86000 11,86000

COST DIRECTE 17,98680

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,98680COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,83m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63mm de diàmetre
nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-53-131-90, connecta a pressió, amb gray de dificultat
mitjà i col�locat a fons de rasa.

FFB29355 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,48000/R 24,800000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,13100/R 21,310000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,61100 4,61100
Materials:

3,498603,430001,020BFB29300 =xTub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal segons UNE
53-131-90

m

2,583008,610000,300BFWB2905 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

u

0,140000,140001,000BFYB2905 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 6,22160 6,22160

COST DIRECTE 10,83260

0,00%DESPESES INDIRECTES
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10,83260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,57u Columna de planxa troncocònica, de 4 m d'alçada, amb
esfera circular en policarbonat. Inclou muntatge, connexió i
tots els accessoris necessaris.

FHM11N44 Rend.: 1,000P- 31

 €59,69U Estructura jardi per a lampada de vapor de mercuri de 80 w,
amb equip incorporat, estructura de polietilè, inclosa la
connexió

FHNBE110 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15500/R 16,620000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,56500/R 14,260000,250A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 7,72000 7,72000
Maquinària:

7,57750/R 30,310000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh

Subtotal... 7,57750 7,57750
Materials:

42,0000042,000001,000BHNAE110 =xBaliza de luz tipo jardín con recubrimiento de polietileno para
lampada hasta 250 W

u

2,390002,390001,000BHU2E010 =xLampada de vapor de mercurio de 80 Wu

Subtotal... 44,39000 44,39000

COST DIRECTE 59,68750

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,68750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,53m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb
autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el
terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m,
clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i un travesser
de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat

FR9AUM21 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah

12,78600/R 21,310000,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 19,38300 19,38300
Partides d'obra:

5,300002,650002,000BR9AUMR1 =xTroncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 8 cm
de diàmetre

m

4,050004,050001,000BR9AUMR2 =xTroncs de fusta de pi tornejada, tractada en autoclau amb
grau de proteccio IV, de fins a 2,5 m de llargada, i de 10 cm
de diàmetre

m

5,800005,800001,000BR9AUZG1 =xConjunt de peces d'acer galvanitzat i cargols per a fer una
unió de dos troncs amb el muntant d'una tanca de troncs

u
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Subtotal... 15,15000 15,15000

COST DIRECTE 34,53300

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,53300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,70u Retirada, manteniment i replantació d'arbres autòctons en
pendents de fins el 75%

FRF1113A Rend.: 1,000P- 34

 €4,52m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 21,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22181/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,90619/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,12800 1,12800
Maquinària:

2,68714/R 56,430001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,31738/R 66,650000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,39057/R 41,010000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,39509 3,39509

COST DIRECTE 4,52309

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,52309COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,47m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 73,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06381/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,26068/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,32449 0,32449
Maquinària:

0,73370/R 53,560001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

1,40740/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 2,14110 2,14110
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COST DIRECTE 2,46559

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,46559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,15m3 Excavació de terreny en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

G221U016 Rend.: 221,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03688/R 23,290000,350A0112000 =xCap de collah

0,28856/R 21,990002,900A0121000 =xOficial 1ah

0,12055/R 19,030001,400A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,44599 0,44599
Maquinària:

0,79753/R 135,580001,300C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

0,66824/R 147,680001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,43347/R 159,660000,600C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

1,14638/R 84,450003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 3,04562 3,04562
Materials:

1,663204,620000,360B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 1,66320 1,66320

COST DIRECTE 5,15481

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,15481COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,23m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G222U102 Rend.: 42,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,45310/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,73036 0,73036
Maquinària:

0,43256/R 72,670000,250C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,39381/R 58,540001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
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3,66929/R 51,370003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 5,49566 5,49566

COST DIRECTE 6,22602

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,22602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,58m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m
de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

G222U107 Rend.: 20,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58225/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,95150/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,53375 1,53375
Maquinària:

4,72355/R 72,670001,300C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,90255/R 58,540000,650C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

6,42125/R 51,370002,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 13,04735 13,04735

COST DIRECTE 14,58110

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,58110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,75m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, de ments de
4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió

G222U108 Rend.: 20,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,58225/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,76120/R 19,030000,800A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,34345 1,34345
Maquinària:

3,27015/R 72,670000,900C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

5,13700/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 8,40715 8,40715

COST DIRECTE 9,75060

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,75060COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,30m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 171,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02697/R 23,290000,198A0112000 =xCap de collah

0,11207/R 19,030001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,13904 0,13904
Maquinària:

0,41835/R 71,040001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17137/R 59,200000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,40433/R 68,660001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11582/R 40,010000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,10987 1,10987
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,29941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,08m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 21,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27726/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,08743/R 19,030001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,36469 1,36469
Maquinària:

1,39381/R 58,540000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,61238/R 12,860001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,19052/R 40,010000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,19671 2,19671
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,51850 0,51850



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 15/02/2011 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 4,07990

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,07990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m3 Extensión y apisonado de suelo adecuado, en tongadas de
50 cm de grosor, como máximo, con compactación del 95%
PN, utilizando rodillo vibrador autopropulsado, y con
necesidad de humedecer.

G228U020 Rend.: 1,000P- 43

 €6,92m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20
mm de d10 segons plànols, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric.

G228U022 Rend.: 60,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11723/R 23,290000,302A0112000 =xCap de collah

0,63402/R 19,030001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,75125 0,75125
Maquinària:

0,97762/R 58,540001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,79075/R 47,350001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,21476/R 12,860001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,13470/R 40,010000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,11783 2,11783
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

3,996003,330001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 6,91558

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,91558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,46m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 15,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38817/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,26867/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,65684 1,65684
Maquinària:
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1,37667/R 41,300000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,60400/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,53347/R 40,010000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,51414 2,51414
Materials:

0,050501,010000,050B0111000 =xAiguam3

28,2360023,530001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 28,28650 28,28650

COST DIRECTE 32,45748

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,45748COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,94m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U010 Rend.: 13,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44788/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

1,46385/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,91173 1,91173
Maquinària:

3,17692/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,69692/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 3,87384 3,87384
Materials:

22,1500022,150001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3

Subtotal... 22,15000 22,15000

COST DIRECTE 27,93557

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,93557COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats
o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col�locat
a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

G440U004 Rend.: 105,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11090/R 23,290000,500A0112000 =xCap de collah

0,41886/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,37200/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 0,90176 0,90176
Maquinària:

0,07797/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,39695/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,03038/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,05124/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,55654 0,55654
Materials:

0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu

1,228501,170001,050B44ZU011 =xAcer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant

kg

Subtotal... 1,30600 1,30600

COST DIRECTE 2,76430

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,76430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €85,65m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col�locació, vibrat i curat

G450U040 Rend.: 25,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93160/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

1,75920/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,56240/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

1,47120/R 18,390002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,72440 5,72440
Maquinària:

0,18720/R 1,950002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,42568/R 101,070000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,82944/R 17,280001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,44232 3,44232
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 76,48200 76,48200

COST DIRECTE 85,64872

0,00%DESPESES INDIRECTES

85,64872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,64m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat

G450U070 Rend.: 37,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,62946/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

2,37730/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,05568/R 19,530002,000A013U001 =xAjudanth

2,98216/R 18,390006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,04460 7,04460
Maquinària:

0,42162/R 1,950008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,22216/R 6,850001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 8,32053 8,32053
Materials:

88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 88,27350 88,27350

COST DIRECTE 103,63863

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,63863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col�locat

G4B0U020 Rend.: 390,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01451/R 23,290000,243A0112000 =xCap de collah

0,15072/R 21,990002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,13386/R 19,530002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,29909 0,29909
Maquinària:

0,02021/R 41,710000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00384/R 2,220000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00414/R 2,390000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,02819 0,02819
Materials:

0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,98958

0,00%DESPESES INDIRECTES
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0,98958COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,47m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part
proporcional d'accessoria per a la posada en funcionament.

G4D0U015 Rend.: 8,500P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,74000/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

10,34824/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,89294/R 19,530003,000A013U001 =xAjudanth

6,49059/R 18,390003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,47177 26,47177
Maquinària:

1,28424/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,80588/R 6,850001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,09012 2,09012
Materials:

1,050000,350003,000B0D21030 =xTablón de madera de pino para 10 usosm

0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,540003,540001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantel

0,560001,400000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,90420 5,90420

COST DIRECTE 34,46609

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,46609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,32m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 3 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització d'aiguamolls, totalment col�locada

G773U010 Rend.: 80,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31638/R 25,310001,000A011U001 =xCap de colla de túnelh

1,77975/R 23,730006,000A012U001 =xOficial 1a de túnelh

1,05400/R 21,080004,000A013U002 =xAjudant de túnelh

Subtotal... 3,15013 3,15013
Maquinària:

0,80925/R 64,740001,000C131U015 =xExcavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

h

0,51625/R 41,300001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,49275/R 39,420001,000C1A0U001 =xEquip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera instal�lació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

h
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0,47888/R 38,310001,000CZ11U006 =xGrup electrògen de 600 kVA, amb consums inclososh

0,06238/R 4,990001,000CZ1UU001 =xEquip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

h

Subtotal... 2,35951 2,35951
Materials:

11,7920010,720001,100B772U001 =xLamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

m2

4,020000,670006,000B7Z1U001 =xElement de fixació per a làmina de polietilèu

Subtotal... 15,81200 15,81200

COST DIRECTE 21,32164

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,32164COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,23m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

G7B1U050 Rend.: 55,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290000,100A0112000 =xCap de collah

0,39982/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35509/R 19,530001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,79726 0,79726
Materials:

2,431002,210001,100B7B1U005 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N

m2

Subtotal... 2,43100 2,43100

COST DIRECTE 3,22826

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,27m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,32900/R 23,290001,000A0112000 =xCap de collah

8,79600/R 21,990004,000A0121000 =xOficial 1ah

12,87300/R 18,390007,000A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 23,99800 23,99800
Maquinària:

1,03250/R 41,300000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,32150/R 12,860000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,90600/R 9,060001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,25130/R 41,710000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,51130 3,51130
Materials:

0,0946023,650000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,8250068,250000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,6670088,900000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,169409,970001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 19,75600 19,75600

COST DIRECTE 47,26530

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,26530COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,53m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge

GAR1U010 Rend.: 10,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46580/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

2,19900/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,36780/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

1,90300/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,93560 4,93560
Maquinària:

1,17625/R 47,050000,250C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

0,78480/R 39,240000,200C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,09750/R 1,950000,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,43200/R 17,280000,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 2,49055 2,49055
Materials:

2,0475068,250000,030B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

0,326001,630000,200B0A12U00 =xFilferro acer galvanitzatkg

3,060003,060001,000BBP1U001 =xTanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

m

4,670009,340000,500BBPZU001 =xPal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca
metàl�lica, inclòs part proporcional d'angle

u
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Subtotal... 10,10350 10,10350

COST DIRECTE 17,52965

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,52965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €275,98u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82250/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

54,97500/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

23,78750/R 19,030001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,58500 84,58500
Maquinària:

13,03438/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,87500/R 1,950002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

21,60000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:

76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg

1,540000,350004,400B0D21030 =xTablón de madera de pino para 10 usosm

2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 151,88730 151,88730

COST DIRECTE 275,98168

0,00%DESPESES INDIRECTES

275,98168COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,31M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat
al fons de la rasa

GD7JC185 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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3,22400/R 24,800000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,77030/R 21,310000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:

8,320008,320001,000BFB1U116 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 8,32000 8,32000

COST DIRECTE 14,31430

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,31430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,21m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat
al fons de la rasa

GD7JC186 Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22400/R 24,800000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,77030/R 21,310000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:

13,2200013,220001,000BFB1U120 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 13,22000 13,22000

COST DIRECTE 19,21430

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,21430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,53m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat
al fons de la rasa

GD7JC187 Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20000/R 24,800000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,32750/R 21,310000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,52750 11,52750
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COST DIRECTE 11,52750

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,52750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €932,89u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

GDD1U014 Rend.: 0,500P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,64500/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

87,96000/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

76,12000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 175,72500 175,72500
Maquinària:

20,85500/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,90000/R 1,950001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

34,56000/R 17,280001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 59,31500 59,31500
Materials:

163,8000068,250002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,9990089,990000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

247,05000247,050001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

134,76000134,760001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

29,850005,970005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 697,84900 697,84900

COST DIRECTE 932,88900

0,00%DESPESES INDIRECTES

932,88900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €320,70m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

GDD1U114 Rend.: 1,100P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29318/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah
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39,98182/R 21,990002,000A0121000 =xOficial 1ah

34,60000/R 19,030002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 79,87500 79,87500
Maquinària:

28,43864/R 41,710000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 28,43864 28,43864
Materials:

12,5986089,990000,140B071UC01 =xMorter M-80m3

181,87750103,930001,750BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

u

17,910005,970003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 212,38610 212,38610

COST DIRECTE 320,69974

0,00%DESPESES INDIRECTES

320,69974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,29m Subministrament i col�locació de tub PEAD 100mmGF231000 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,96000/R 24,800000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,67800/R 18,390000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,63800 8,63800
Materials:

5,650005,650001,000BFB1L302 =xTUB DE PEAD DE 100 MMM

Subtotal... 5,65000 5,65000

COST DIRECTE 14,28800

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,28800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,24M Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

GFB1C182 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22400/R 24,800000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,77030/R 21,310000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:
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0,250000,250001,000BFB1E183 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre

nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió

M

Subtotal... 0,25000 0,25000

COST DIRECTE 6,24430

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,24430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,67M Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

GFB1C183 Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22400/R 24,800000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,77030/R 21,310000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:

0,680000,680001,000BFB1E182 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons
la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió   

M

Subtotal... 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 6,67430

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,67430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,18M Tub de polietilè de designació PE 40, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

GFB1C184 Rend.: 1,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22400/R 24,800000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,77030/R 21,310000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:

2,190002,190001,000BFB1E181 =xTub de polietilè de designació PE 80, de 80 mm de diàmetre
nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2

M

Subtotal... 2,19000 2,19000

COST DIRECTE 8,18430

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,18430COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €11,74M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat
al fons de la rasa

GFB1C185 Rend.: 1,000P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,22400/R 24,800000,130A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,77030/R 21,310000,130A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 5,99430 5,99430
Materials:

5,750005,750001,000BFB1E180 =xTub de polietilè de designació PE 80, de 110 mm de
diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN
1555-2

M

Subtotal... 5,75000 5,75000

COST DIRECTE 11,74430

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,74430COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €596,49u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de
diàmetre nominal 400 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de canalització soterrada

GN42L3D3 Rend.: 1,000P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20000/R 24,800000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,32750/R 21,310000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,52750 11,52750
Materials:

584,96000584,960001,000BN42G3D1 =xVàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
400 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa,
preu superior

u

Subtotal... 584,96000 584,96000

COST DIRECTE 596,48750

0,00%DESPESES INDIRECTES

596,48750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €158,89u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de
diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de canalització soterrada

GN42L3D4 Rend.: 1,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20000/R 24,800000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,32750/R 21,310000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,52750 11,52750
Materials:

147,36000147,360001,000BN42G3D0 =xVàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa,
preu superior

u

Subtotal... 147,36000 147,36000

COST DIRECTE 158,88750

0,00%DESPESES INDIRECTES

158,88750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €47,61u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de
diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior i muntada en pericó de canalització soterrada

GN42L3D5 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20000/R 24,800000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,32750/R 21,310000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 11,52750 11,52750
Materials:

36,0800036,080001,000BN42G3D2 =xVàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de
80 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu
superior

u

Subtotal... 36,08000 36,08000

COST DIRECTE 47,60750

0,00%DESPESES INDIRECTES

47,60750COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.404,05u Suministrament i muntatge d'electrobomba sumergible de la
sèrie KP Grundfos de cabal màxim 15m3/h o similar.
S'inclou també la posta en obra en funcionament i tots els
accessoris necessaris per la seva completa instal�lació.

GNX246B9 Rend.: 1,000P- 70

 €0,31m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal
de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o
planta de compostatge, mesurada la superfície executada
en obra

GR110001 Rend.: 100,000P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04658/R 23,290000,200A0112000 =xCap de collah

0,21990/R 21,990001,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,26648 0,26648
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Maquinària:

0,03924/R 39,240000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,00870/R 0,870001,000CR11U010 =xEsbrossadora de capçal de serrah

Subtotal... 0,04794 0,04794

COST DIRECTE 0,31442

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,31442COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

GR3PU010 Rend.: 81,400P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07153/R 23,290000,250A0112000 =xCap de collah

0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh

Subtotal... 0,30286 0,30286
Maquinària:

0,57801/R 47,050001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,26216/R 51,370002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,46105 2,46105

COST DIRECTE 2,76391

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,76391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,16u Subministrament i plantació de Juniperus communis arbutiu
de 40-50 cm d'alçària, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

GR66U403 Rend.: 1,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

0,0844228,140000,003BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,020676,890000,003BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,043000,860000,050BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

3,750003,750001,000BR4D1003 =xSubministrament de Juniperus communis de 40/50 cm
d'alçària

u
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1,300001,300001,000BR821002 =xTutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa

abraçadera per a la subjecció, posat en obra
u

0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

5,088445,088441,000DR62002 =xPlantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació
0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal�lació de protector de base i forestal, tutor,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra.

u

Subtotal... 11,15653 11,15653

COST DIRECTE 11,15653

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,15653COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,07m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04235/R 23,290000,400A0112000 =xCap de collah

0,19991/R 21,990002,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,24226 0,24226
Maquinària:

0,16405/R 36,090001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,16405 0,16405
Materials:

0,018181,010000,018B0111000 =xAiguam3

0,132406,620000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,256968,030000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,017200,860000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,132800,830000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,105903,530000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,66344 0,66344

COST DIRECTE 1,06975

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,06975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,01m2 Xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm d'espessor, inclosa
part proporcional de marc i bastidor, recolzada sobre llosa
de formigó, totalment col�locada.

GV010002 Rend.: 1,000P- 75

 €53,46m3 Paret de totxo ceràmic calat 29x14x10 cm i una resistència a
compressió de 30 N/mm2, per revestir, col�locat amb morter
mixt, eleaborat en obra

GV010004 Rend.: 1,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,24050/R 16,090000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,75750 12,75750
Materials:

27,550000,19000145,000B0F1D2A1 =xLadrillo calado, de 29x14x10 cm, para revestiru

13,1532087,688000,150D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S, calç
i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 40,70320 40,70320

COST DIRECTE 53,46070

0,00%DESPESES INDIRECTES

53,46070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €627,80u Porta metàl�lica de 5 metres de longitud, dues fulles, per
accés a l'estació depuradora, totalment instal�lada i
col�locada

GV012271 Rend.: 1,000P- 77

 €96,98u Controlador de nivell d'aigua per tancs, tipus flotador GV040111 Rend.: 1,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71000/R 14,280000,750A0137000 =xAyudante colocadorh

Subtotal... 10,71000 10,71000
Materials:

86,2700086,270001,000B0V20111 =xControlador de nivel. Flotador con interruptor mercuriou

Subtotal... 86,27000 86,27000

COST DIRECTE 96,98000

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,98000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €652,12u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1
m de altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.

GV060900 Rend.: 1,000P- 79

 €451,31u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1
m de altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.

GV060901 Rend.: 1,000P- 80

 €4.470,00u Deflector per tanc Imhoff d'acer, 10mm de gruix, 3,50 metres
d'amplada i 6,50 metres de llarg. Inclos transport i colocació.

GV060902 Rend.: 1,000P- 81

 €54,00u Tapa 780x980 mm i marc 800x1000 mm hidràulic de
fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de trencament,
segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent
subministrament i col�locació.

GZT0004 Rend.: 1,000P- 82

 €60,00u Tapa 780x980 mm de fundició dúctil per a 12,5 Tn de
càrrega de trencament, segons norma UNE EN-123 Clase
B-125.  Incloent subministrament i col�locació.

GZT0005 Rend.: 1,000P- 83

 €235,60u Subministrament i col�locació de tapa per cobriment de
dipòsits de 4,5 x 1 m

GZT0006 Rend.: 1,000P- 84

 €2,10m2 Sbministrament i plantació de Phragmites Australis sobre llit
de graves i sorre, en 3 ut/m2

Z1452032 Rend.: 1,000P- 85



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 15/02/2011 49

PARTIDES ALÇADES
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 €1.800,00pa Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa d'aigua
potable de Balltarga

XPA000AI

 €2.500,00pa Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa elèctrica
de Balltarga

XPA000EL

 €13.626,28pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi de Seguretat i Salut

XPA000SS
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  811.351,93 € 

 

 Despeses Generals (13%)  105.405,74 € 

 Benefici Industrial (6%)  48.681,12 € 

 

    Subtotal 965.508,80€ 

 

 IVA (18%)  173.791,58 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.139.300,38 € 

 

 Expropiacions  21.142,31 € 

 Control de qualitat (1% PEM)  8.113,52 € 

 1% del PEM segons RD 111/1986 de Patrimoni Històric Espanyol 8.113,52 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 1.176.669,73 € 

 

 

 

El pressupost per coneixement de l’administració puja a un total de: UN MILIÓ CENT SETANTA SIS 

MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (1.176.669,73 €) 
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1.  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

1.1   Definició i abast del plec 

1.1.1 Objectiu del plec 

Aquest Plec de Condicions té com a objectiu l’ordenació de les condicions facultatives i 

econòmiques que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, recepció i 

abonament de les obres i serveis compreses en el Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora 

d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya. 

1.1.2 Contingut 

El Plec de Condicions Tècniques Generals compren el conjunt de característiques que han de 

complir els materials que s’usen la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació en 

l'obra, i les que han de regir l’execució de tota classe d’instal·lacions i les obres accessòries i 

dependents. 

1.1.3 Documents del projecte 

El present Projecte consta dels següents documents: 

 Document núm. I: Memòria i Annexos 

 Document núm. II: Plànols 

 Document núm. III: Plec de Condicions 

 Document núm. IV: Pressupost 

 Document núm. V: Estudi de Seguretat i Salut 

S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 

d’acompliment obligat, llevat modificacions degudament autoritzades. 

Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost són: 

 Plànols 

 Plec de Condicions (amb capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions 

Tècniques Particulars) 

 Quadre de preus núm. 1 

 Pressupost total 
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Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 

Contracte. Per tant, el Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 

Contracte, en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de 

base personal, maquinària i materials, fixació de llosetes, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de l’explanació, justificació de preus, etc.), llevat que 

aquestes dades apareguin en algun document contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la 

suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del 

Projecte. 

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols o viceversa, haurà de ser executat 

com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la Direcció Facultativa 

(DF), quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i aquestes tinguin preu al 

Contracte. 

1.1.4 Disposicions que cal tenir en compte 

Les Normes següents tindran caràcter complementari o aclaridor d'aquest Plec: 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE, aprovada per Reial Decret 1247/2008 de 18 de 

Juliol. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la recepció de ciments, aprovat per Decret 

1.312/1.988 del 28 d'octubre. 

 Plec General de Condicions per a la Recepció de Conglomerants Hidràulics de 10-IV-64 

(P.C.C.H.-64). 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades de Sanejament de Poblacions, 

aprovat per O.M. del 15 de Setembre de 1.986. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigües, aprovat 

per C.M. del 28 de juliol de 1.974. 

 Normes Tecnològiques d'Edificació  (N.T.E.) del M.O.P.U. 

 Reglament Tècnic de Baixa Tensió, O.M. del 9 de febrer de 1966 (B.O.E. del 19 de febrer). 

 Reglament electrotècnic per a Baixa Tensió i instruccions complementàries, aprovat per 

Decret 4213/1973 del 20 de setembre. 

 Norma sismo-resistent NCSE-94, Parte general y edificación, aprovada per Decret 2543/94 

del 29 de Desembre. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (P.G.-3) del 6 de 

Febrer de 1.976. 

 Normes M.V.-101, 102 i 104 de l'antic Ministeri de l'Habitatge. 
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 Norma bàsica EA-95 sobre “Estructuras de acero en edificación", aprovat per Decret 

1829/1995 del 10 de novembre. 

 Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-IEP/1973, "Installacions d'electricitat-posta a 

terra", aprovada per C.M. del 13 març de 1973. 

 Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts M.O.P. (PG-

4/88) B.O.E. del 3 de març de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 

B.O.E. del 15 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88 B.O.E. del 9 d'octubre de 1989. 

 Instrucció de Carreteres de la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals. 

 Reglament Nacional del Treball a la Construcció i Obres Públiques i Disposicions 

complementàries (ordre 11/4/1946 i 8/2/1951). 

 Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construcció i Obres 

Públiques, especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, 

D.26727 de 6/10/86 i O.M. de 9/3/71 (B.O.E.16/3/71). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.( R.D. 1627 / 97, 24 - 

10 - 97)  (B.O.E. 25 - 10 - 97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud  para la utilización de los trabajadores de los 

equipos de trabajo ( R.D. 1215 / 97, 18 - 7 - 97) (B.O.E. 18 - 7 - 97). 

 Disposiciones mínimas relativas a la utilización  por los trabajadores de los equipos de 

protección individual  (E.P.I’S (  R.D. 773 / 97, 30 - 5 - 97) (B.O.E. 12 - 6 - 97). 

 Disposiciones mínimas de manipulación manual de cargas. ( R.D.487/97, 14-1-97)(B.O.E. 

23-4-97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo ( R.D. 486 / 97, 14 - 4 

- 97 ) ( B.O.E. 23 - 4 - 97 ). 

 Disposiciones mínimas de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  ( R.D. 485 / 97, 

14 - 4 - 97 ) ( B.O.E. 23 - 4 - 97 ). 

 Reglamento de los servicios de prevención.( R.D. 39 / 97, 17 - 1 - 97 ) ( B.O.E. 31 - 1 - 97 ). 

 Ley de prevención de riesgos laborales.( 31 / 95, 8 - 11 - 95 ) ( B.O.E. 10 - 11 - 95 ). 

 Modificación del R.D. 1435 / 92 de la aproximación de los estados miembros de la U.E. 

sobre protección de máquinas. ( R.D. 56 / 95, 20 - 1 - 95 ) ( B.O.E. 8 - 2 - 95 ). 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.( R.D. 1942 / 93). 

 Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante la jornada de trabajo. ( R.D. 1316 / 89 ) ( B.O.E. 27 - 10 - 89 ). 
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 Normas complementarias del reglamento de seguridad del trabajo con riesgo de amianto. 

( O.M. 7 - 1 - 87 ) ( B.O.E. 15 - 1 - 87 ). 

 Reglamento de protección de máquinas ( R.D. 1495 / 86, 26 - 5 - 1986 ) ( B.O.E. 21 - 7 - 

1986 ). 

 Reglamento Electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

(R.D. 2413 / 73 ). 

 Ordenanza de General de seguridad y higiene en el trabajo.( O.M. 9 - 3 - 71 ) ( B.O.E. 15 i 

16 - 3 - 71 ).  

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 

 Código de la circulación. 

 Normas Básicas de Edificación, condiciones contra incendios en edificación. 

 Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo.(R. D. 665/97) (B.O.E. 12 – 5 – 97). 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

biológicos durante el trabajo.(R.D. 664/97) (B.O.E. 12 – 5 – 97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización.(R.D. 488/97) (B.O.E. 14 – 4 – 97). 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las E. T. T.(R. D. 

216/99) ( B. O. E. 5 – 2 – 99). 

 Installacions de transports i Línies en general, O.M. del 23 de febrer de 1949 (B.O.E. del 10 

de Abril). 

 Instrucció de Carreteres 8.3. I-C Senyalització d'Obres. 

 Instrucció de Carreteres 6.1. I-C Seccions de ferm. 

Les normes tecnològiques de control de materials que es podran utilitzar són: 

 Normes U.N.E. (Institut Nacional de Racionalització del Treball) 

 Normes N.L.T. (Laboratori de Transports i Mecànica del Sòl del Centre d'Estudis i 

Experimentació del M.O.P.U.) 

 Normes A.S.T.M. (American Society for Testing of Materials) 

 Normes D.I.N. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a 

les obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 
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Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en què no es 

contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas 

de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les prescripcions a 

complir. 

En cas de discrepància entre les Normes assenyalades, es tindrà en compte la que sigui més severa 

en la seva hipòtesi. 

Així mateix, es tindran en compte, a l'hora de la seva aplicació, les modificacions, les disposicions o 

els aclariments complementaris de les Normes assenyalades anteriorment i que siguin vigents en 

el moment de l'execució dels treballs. 

Els equips mecànics, els elèctrics, els d'instrumentació i control no són objecte d´aquest Projecte i, 

per tant, no venen descrits ni en els plànols ni en altres documents del Projecte. 

1.2   Disposicions generals 

1.2.1 Termini d’execució 

El termini d'execució de les obres previst és de SET (7) MESOS, que inclouen les proves de 

funcionament de l’EDAR. 

1.2.2 Recepció provisional 

Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció provisional d'acord amb el 

reglamentació vigent. 

El Contractista haurà de comunicar a l'Enginyer Director de les obres, un mes abans de la 

finalització de les obres, com a mínim, la data per a la qual té prevista aquesta finalització. 

1.2.3 Termini de garantia i recepció definitiva 

El termini de garantia serà d'un (1) any a partir de la data de recepció provisional. Durant aquest 

termini, el Contractista serà l'encarregat de l´explotació, la conservació i de la reparació de totes 

les obres que comprèn el Contracte. 

El Contractista estarà obligat a realitzar totes les reparacions o modificacions que dicti l'Enginyer 

Director de les obres, adreçades a esmenar les deficiències durant el termini de garantia, siguin o 

no imputables a negligències del Contractista. En el primer cas, el Contractista no percebrà cap 

compensació econòmica dels treballs que realitzi per aquest concepte. 

Quan acabi el termini de garantia, es procedirà a la recepció definitiva de les obres en les 

condicions i segons els requisits que disposin els reglaments. 
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1.2.4 Personal facultatiu del contractista 

El Contractista de les obres incloses en aquest Projecte haurà de tenir com a Delegat responsable 

d'aquestes obres i adscrit a elles un Enginyer de Camins, Canals i Ports i un Ajudant, Enginyer 

Tècnic d'Obres Públiques o Arquitecte Tècnic. 

1.2.5 Obligacions del contractista en els casos no expressats terminantment 

Es obligació del Contractista executar, quan sigui necessari per a la bona construcció i l'aspecte de 

les obres, fins i tot quan no està expressament estipulat en aquestes condicions i sempre que, 

sense separar-se del seu esperit i la recta interpretació, ho disposi per escrit l'Enginyer Encarregat, 

amb el dret a la reclamació corresponent pel Contractista davant la superioritat, en el termini de 

deu (10) dies, els següents al dia en que s'hagi rebut l'ordre. 

1.2.6 Facilitats per a la inspecció 

El Contractista proporcionarà a l'Enginyer o als seus delegats tota mena de facilitats per als 

replanteigs, els reconeixements, el amidament i les proves de materials, i també per a la inspecció 

de la mà d'obra en tots els treballs per comprovar el compliment de les condicions contingudes en 

aquest Plec, i permetrà l'accés a totes les parts de l'obra i fins i tot als tallers o a les fàbriques on 

elaborin els materials.  

1.2.7 Documents que pot reclamar el contractista 

El Contractista podrà treure, a càrrec seu, però sempre dins les oficines de l'Enginyer Encarregat 

de l'obra, una còpia dels documents del Projecte, excepte de la Memòria i dels Annexes a aquesta. 

Els originals li seran facilitats per l'Enginyer, que ho autoritzarà signant totes les còpies, si així ho 

sol·licita el Contractista. 

1.2.8 Protecció i legislació social 

El Contractista serà responsable, com a patró, del compliment de totes les disposicions vigents de 

caràcter laboral sobre accidents de treball, jubilació obrera, jornal mínim, etc., i haurà d'observar, 

malgrat tot, tot allò que els Organismes competents de l'Estat li indiquin sobre la garantia de la 

seguretat de l'obrer. Aquest compliment no excusarà mai la seva responsabilitat. 

1.2.9 Conservació de referències 

El Contractista està obligat a la conservació de totes les referències que li subministri 

l'Administració i no en destruirà cap sense permís per escrit de l'Enginyer Director de les obres. 

En cas que resultin afectades per les obres, podrà traslladar-les amb el permís previ de Enginyer 

Director de les obres, a un altre punt que indiqui l'Enginyer esmentat, i replantejarà l'obra 

respecte a les dues referències més properes. 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya  13 
  

 

Per cada referència que falti, amb el requisit assenyalat més amunt, el Contractista satisfarà una 

sanció de quaranta (40) euros, que es descomptarà en efectuar la liquidació final i es reflectiran en 

la primera certificació mensual que s'expedeixi després de la falta de referència. 

1.2.10 Relacions legals i responsabilitats amb el públic 

L'adjudicatari haurà d'obtenir tots els permisos i llicències que calguin per a l'execució de les 

obres, tret de les corresponents a les expropiacions de les zones definides al Projecte. 

A més a més, seran per compte del Contractista, les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a 

tercers com a conseqüència d'accidents deguts a una manca de senyalització o a una protecció 

insuficient o defectuosa, imputable al Contractista. 

També seran per compte del Contractista, les indemnitzacions per perjudicis que s'ocasionin a 

tercers per interrupció de serveis públics o de rases o per desviació de lleres, habilitació de camins 

provisionals, establiment de magatzems, tallers, dipòsits de maquinària i materials i totes els 

operacions que requereixi l'execució de les obres, sempre que es derivin d'una actuació culpable o 

negligent del Contractista. 

1.2.11 Despeses de caràcter general a càrrec del contractista 

A més de les despeses d'inspecció i vigilància de les obres, seran a càrrec del Contractista les de 

construcció, desmuntatge i retirada de tota mena de construccions auxiliars, les de lloguer o 

l'adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària o materials; les de protecció de materials i de 

l'obra mateixa contra qualsevol deteriorament, dany o incendi, tot complint els requisits vigents 

per a l'emmagatzemament de carburants; les de neteja i evacuació de malbarataments i 

escombraries; les de construcció i conservació de camins provisionals per a desviaments del trànsit 

i el servei de les obres no compreses en el Projecte, desguassos, senyals de trànsit i d'altres 

recursos necessaris per tal de proporcionar seguretat dins les obres; les de retirada, a la fi de 

l'obra, de les instal·lacions per al subministrament d'aigua i energia elèctrica necessàries per a les 

obres, com igualment l'adquisició d'aquestes aigües i energia; les de demolició de les instal·lacions 

provisionals, les de retirada dels materials rebutjats i de la correcció de les deficiències observades 

en els assaigs i proves corresponents. 

Igualment, seran a càrrec del Contractista les despeses originades pels assaigs de materials i de 

control d'execució de les obres que disposi l'Enginyer Director de les obres esmentades, de 

manera que l'import dels assaigs esmentats no sobrepassi l'un per cent (1%) del pressupost 

d'execució material de les obres. 

En els casos de rescissió de contracte, sigui quina sigui la causa que ho motivi, seran a càrrec del 

Contractista les despeses originades de la liquidació, i igualment les de la retirada dels mitjans 

auxiliars utilitzats o no en l'execució de les obres. 
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1.2.12 Seguretat en el treball 

Serà obligació del Contractista adoptar les precaucions i les mesures necessàries per tal de garantir 

la seguretat del personal que treballi a les obres i de les persones que puguin passar per les 

proximitats. La senyalització de les obres durant la seva execució es farà d'acord amb els 

reglaments vigents en el Principat de Catalunya i d'altres disposicions al respecte que poguessin 

posar-se en vigor abans de la recepció definitiva de les obres. 

En general, el Contractista està obligat, per compte i risc seu, a complir totes les disposicions legals 

que siguin vigents en matèria de Seguretat i Higiene al Treball. Malgrat tot, la Direcció d'Obra 

podrà ordenar les mesures complementàries que consideri oportunes per garantir la seguretat en 

el treball, i totes les despeses aniran a càrrec del Contractista. 

1.2.13 Responsabilitat del contractista durant l'execució 

El Contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, 

directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei, públic o 

privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal a càrrec seu o d'una 

organització deficient de les obres. 

Els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats, al seu càrrec, ràpidament. 

Les persones que en surtin perjudicades hauran de ser compensades d'una manera adequada, al 

seu càrrec. 

Les propietats públiques o privades que resultin danyades hauran de ser reparades, al seu càrrec, 

tot restablint-se les condicions primitives o bé compensat els perjudicis o danys causats amb 

qualsevol altra manera acceptable. 

El Contractista també respondrà de tots els objectes que es trobin o es descobreixin durant 

l'execució de les obres, i avisarà immediatament de les troballes a la Direcció d'Obra per 

col·locar-les sota la seva custòdia. 

Especialment, adoptarà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 

d'aigua, per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser 

perjudicial. 

1.2.14 Neteja final de les obres 

Un cop acabades les obres, totes les instal·lacions, dipòsits i edificis construïts amb caràcter 

temporal pel servei de l'obra, hauran d'ésser remoguts, i els llocs del seu emplaçament hauran de 

ser restaurats en la seva manera original. 

De manera anàloga, s'hauran de tractar els camins provisionals, fins i tot els accessos a préstecs, 

els quals s'abonaran de seguida que en faci falta la utilització. També es condicionaran, sempre 

que sigui possible, i es procurarà que quedin en condicions acceptables. 
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Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en 

condicions estètiques avinents amb el paisatge circumdant. 

Aquests treballs es consideraran inclosos en el Contracte i, per tant, no seran objecte 

d'abonaments directes per la seva realització. 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

16               Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

2.  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

2.1   Objecte del plec 

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte la definició precisa de les 

condicions que han de complir les unitats d’obra a executar per a la construcció de DELS 

COL·LECTORS I ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DELS NUCLIS DE LA ZONA EST DE  

2.2   Condicions generals per a tots els materials 

Procedència 

Cadascun dels materials complirà les condicions que s'especifiquen als articles següents, i s'hauran 

de comprovar sempre mitjançant els assaigs corresponents. La posada en obra de qualsevol 

material no disminuirà de cap manera el compliment de les especificacions. 

El Contractista proposarà els llocs de procedència, fàbriques o marques dels materials que hauran 

de ser aprovats per l'Enginyer Encarregat, prèviament a la seva utilització. 

Aquesta aprovació es considerarà atorgada si l'Enginyer Encarregat no expressés el contrari en un 

termini de 10 dies naturals a partir del dia en que el Contractista formuli la seva proposta de 

procedència del material i lliuri, si és el cas, a l'Enginyer Encarregat les mostres precises per als 

assaigs. L'Enginyer Encarregat podrà ampliar aquest termini si ho comunica al Contractista dins 

aquest mateix termini, sempre que els assaigs o les proves necessàries per determinar la qualitat 

dels materials n'exigeixin l'ampliació. 

Examen i assaig 

En tots els casos en que l'Enginyer Encarregat de l'obra ho cregui necessari, es verificaran proves o 

assaigs dels materials, prèviament a l'aprovació a que es refereix l'apartat anterior. Una vegada 

fixada la procedència dels materials, la seva qualitat es comprovarà mitjançant assaigs, el tipus i la 

freqüència dels quals s'especifica als articles corresponents i l'Enginyer Encarregat podrà variar-ho, 

si ho considera necessari. Aquest darrer, arribat el cas, designarà també el laboratori on es 

realitzaran els assaigs. 

Per als assaigs s'utilitzaran les Normes que es fixen en els articles següents d'aquest Capítol. 

En cas que el Contractista no estigués conforme amb el resultat d'alguns assaigs, se sotmetrà la 

qüestió al Laboratori d'Assaig de Materials de Construcció d'Obres Públiques, el dictamen del qual 

haurà de ser acceptat obligatòriament per ambdues parts. 
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Transport i acopi 

Els transports dels materials fins als llocs d'acopi o d'ús s'efectuaran en vehicles mecànics adequats 

per a cada tipus de material que, a més de complir totes les disposicions legals referents al 

transport, estaran proveïts dels elements que calguin per tal d'evitar qualsevol alteració perjudicial 

per al material transportat i el seu possible abocament sobre les rutes que s'utilitzin. 

Els materials s'emmagatzemaran de manera que es garanteixi la conservació de les seves 

característiques i aptituds per quan s'utilitzi en obra, i de manera que es faciliti la seva inspecció. 

L'Enginyer Encarregat podrà ordenar, si ho considera necessari, l'ús de plataformes adequades, 

coberts o edificis provisionals per a la protecció dels materials que ho requereixin. 

2.2.1 Material per al rebliment de rases 

El material procedent de l'excavació es podrà utilitzar en el rebliment de les rases o de les excavacions 

per a fonamentacions, sempre i quan aquest material compleixi les condicions exigides en el Plec. 

Quan el material procedent de les excavacions sigui adequat per al rebliment de la rasa o sigui precís 

estendre un terraplè (zones I), s'agafarà material de préstec que estarà composat per sorres i graves 

silícies, netes, naturals, o procedents de matxuqueig, amb dosificació granulomètrica en pes compresa 

en els límits que s’indiquen a la taula següent (Taula 2.1). 

Malla Percentatge que passa 

2 polzades 100 

1 polzada 95-100 

Núm. 4 60-100 

Núm. 20 0-50 

Núm. 200 0-20 

Taula 2.1 Límits de dosificació granulomètrica per a les zones I 

 
A les zones on el fons de la rasa es trobi per sota del nivell freàtic, o en aquelles on sigui necessari 

drenatge eficient (zones II), s'utilitzarà un material compost de graves i sorres silícies resistents a 

l'aigua i als cicles atmosfèrics, i amb la dosificació granulomètrica en pes compresa en els límits de la 

Taula 2.2. 

Malla Percentatge que passa 

1,75 polzades 100 

0,75 polzades 95-100 

Núm. 10 0-25 

Núm. 20 0-50 

Taula 2.2 Límits de dosificació granulomètrica per a les zones II    

El material procedent de les excavacions en rasa o fonamentacions serà acceptable en general per a 

rebliments sempre i quan estigui lliure d'arrels, matèries orgàniques, substàncies putrescibles, pedres 

o tarrons d'una mida màxima superior a 0,10 m, el seu índex de plasticitat (Normes ASTM. D424) 

haurà de ser inferior a 10 i no més de 20% en pes del material passarà per la malla núm. 200. 
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2.2.2 Materials per a terraplens 

Els materials que cal utilitzar en la formació de terraplens i rebliment de rases seran solts o 

materials locals, exempts de matèria vegetal i el contingut dels quals en matèria orgànica sigui 

inferior al quatre per cent (4%) en pes. 

En general, s'obtindrà de les excavacions realitzades a la pròpia obra o en préstecs adequats, 

utilitzant, en qualsevol cas, les millors terres disponibles. 

Tenint en compte la posterior utilització dels sòls excavats, es classifiquen i defineixen en els tipus 

següents: 

a. Sòls seleccionats: 

Aquest material estarà exempt de roca quartejada i boles més grans de deu centímetres (10 

cm), el seu contingut en fins (material que passi pel tamís núm. 200 ASTM) (0,074 mm), serà 

inferior al quinze per cent (15%) en pes, el seu límit líquid inferior a trenta (30), el seu índex de 

plasticitat menor a deu (10), el seu equivalent de sorra superior a vint-i-cinc (25), i el seu índex 

de C.B.R. més gran de vuit (8). La densitat màxima Próctor serà superior a un quilogram 

vuit-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,850 kg/dm3). 

b. Sòl adequat: 

Aquest material estarà exempt de roca quartejada i boles, el seu contingut en fins serà 

inferior al trenta-cinc per cent (35%) en pes, el seu índex de plasticitat serà igual o inferior a 

quinze (15), i el seu índex de C.B.R. més gran de cinc (5). La densitat màxima Próctor serà 

superior a un quilogram set-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,750 kg/dm3). 

c. Sòl tolerable: 

Aquest material queda definit pel seu índex de grup més gran que zero (0) i el seu índex C.B.R. 

igual o inferior a cinc (5), però més gran de tres (3). Comprèn els sòls no inclosos en els dos 

tipus anteriors, ni en el que no es defineix a continuació. La densitat màxima Próctor serà 

superior a un quilogram quatre-cents cinquanta grams per decímetre cúbic (1,450 kg/dm3). 

d. Sòl inadequat: 

Aquest material queda definit pel seu alt contingut en matèria orgànica descomposta, fem, 

arrels, terreny vegetal i qualsevol altra matèria similar. Es considerarà material inadequat 

aquell material, el contingut del qual en matèria orgànica, sigui superior al quatre per cent 

(4%) en pes, i el seu índex C.B.R. inferior a tres (3), i el seu inflament determinat durant 

l'assaig C.B.R. sigui més gran del dos per cent (2%). 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya  19 
  

 

Es defineix la terra vegetal com la part superficial del terreny que conté matèria orgànica vegetal no 

descomposta, en aquella proporció, el límit líquid del qual es rebaixi en més d'un vint per cent (20%) 

després de la dessecació en estufa. 

2.2.3 Ciment 

Condicions Generals 

Els ciments a utilitzar estaran entre els indicats en l'article 26.1 de la instrucció EHE, sota aprovació 

de la Direcció d'Obra. En principi no es prescriu la necessitat d'emprar ciments sulforresistents, 

quedant el seu eventual ús a judici de la Direcció d'Obra. El ciment empleat, haurà d'ajustar al que 

indica el vigent "Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-03 ", així 

com les condicions específiques que s'assenyalen en aquest Plec. 

En tot cas, seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats 

corresponents a aquest Plec. 

Transport, manipulació i emmagatzematge 

En sacs  

Els sacs emprats per al transport de ciment es conservaran en bon estat, no presentant estrips, 

zones humides ni fuites.  

A la recepció en obra de cada partida, la Direcció de les Obres examinarà l'estat dels  sacs i 

procedirà a rebutjar o donar la seva conformitat perquè es passi a controlar el  material.  

Els empleats per al transport del ciment s'emmagatzemaran en lloc ventilat, defensat de  la 

intempèrie i de la humitat, tant del sòl com de les parets. A aquest efecte, els sacs es s'apilaran 

sobre tarimes, separats de les parets del magatzem, deixant corredors entre les diferents piles per 

permetre el pas del personal i aconseguir una màxima ventilació del local.  

Cada quatre (4) capes de sacs, com a màxim, es col·locaran un tauler o tarima que permeti el pas 

d'aire a través de les pròpies piles que formen els sacs. Els ciments de diferent procedència o 

partides s'han d'emmagatzemar de forma que sigui fàcil la seva distinció. La Direcció de les Obres 

comprovar, amb la freqüència que sigui necessària, si del tracte donat als sacs durant la seva 

descàrrega es produeixen desperfectes que poguessin afectar la qualitat del material, i aquest cas, 

imposarà el sistema de descàrrega que consideri més convenient.  

A granel  

Quan el sistema de transport sigui a granel, el Contractista comunicarà a la Direcció de les  Obres 

amb la deguda antelació el sistema que utilitzarà, a fi d'obtenir la autorització corresponent.  
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Les cisternes emprades per al transport del ciment estaran dotades de mitjans mecànics per al 

tràfec ràpid del seu contingut a les sitges d'emmagatzematge. El ciment transportat en cisterna 

s'emmagatzemarà en un o diversos sitges, adequadament aïllats contra la humitat. 

Inspecció i assaigs 

De recepció i control 

Es realitzaran els assaigs que s'indiquen en els articles corresponents de la vigent instrucció del 

formigó (EHE). 

El ciment no s'emprarà en obra excessivament calent. La seva temperatura no excedirà del major 

dels dos límits següents: 

 Cuarenta graus centígrads. 

 Temperatura ambient més cinc graus centígrads. 

D'emmagatzematge 

Independentment, ia més de l'anterior, quan una partida de ciment en condicions atmosfèriques 

normals hagi estat emmagatzemada durant un termini igual a quatre (4) setmanes, o superior, es 

procedirà a comprovar, abans del seu ús, que les característiques del ciment continuen sent 

adequades. Per això dins dels vint (20) dies anteriors a la seva ocupació, es realitzaran els assaigs 

d'adormiment i resistències mecàniques a tres (3) i set (7) dies, sobre una mostra de ciment 

emmagatzemat, sense excloure els terrossos que hagin pogut formar-se. 

En ambient molt humit, o en el cas de condicions atmosfèriques especials, la Direcció de les obres 

podrà variar, al seu criteri, els terminis indicats anteriorment. S'utilitzaran ciments resistents als 

sulfats (tipus SR) en els punts indicats en plànols o on el parer de la DO fos necessari. 

El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s'exigeixen en els assaigs 

que s'han esmentat. 

2.2.4 Condicions generals per a àrids 

S'entén per "sorra" o "àrid fi" l'àrid o fracció d'aquest que passa pel tamís de 4 mm. de llum de 

malla (tamís 4 UNE EN 933-2:96), per "grava" o "àrid gruixut"el que resulta retingut per aquest 

tamís, i per "àrid total" (o simplement "àrid"quan no hi hagi lloc a confusions) aquell que, de per si o 

per mescla, posseeix les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el formigó necessari en 

el cas particular que es consideri.  

Com àrids per a la fabricació de formigons es poden utilitzar arenes i graves existents en jaciments 

naturals, roques matxucades o altres productes l'ocupació es trobi sancionat per la pràctica o sigui 

aconsellable com a conseqüència d'estudis realitzats en un laboratori oficial. Quan no es tinguin 

antecedents sobre la utilització dels àrids disponibles, o en cas de dubte, s'ha de comprovar que 

compleixen les condicions especificades a continuació. 
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L'emmagatzemament d'àrids, quan no s'efectuï en tremuges o sitges, sinó en piles, haurà de 

disposar-se sobre una base satisfactòria per a l'Enginyer Encarregat. En cas contrari, els trenta 

centímetres inferiors de la base de les piles no s'utilitzaran ni es trauran durant tot el temps que es 

vagi a utilitzar la pila. 

Els materials de procedència diferent s'emmagatzemaran en dipòsits o piles diferents. 

L'examen i l'aprovació o no, de la utilització d'uns àrids determinats es farà sempre després 

d’acabar el procés d'extracció i tractament necessaris i quan es trobi als dipòsits per a la seva 

utilització, sense ulterior tractament, però l'Enginyer Encarregat podrà rebutjar prèviament les 

pedreres, dipòsits o fonts en general, que proporcionin materials amb una falta d'uniformitat que 

obligui a un control massa intens de les seves característiques o que no siguin acceptables per una 

altra raó. 

2.2.5 Àrids fins per a morters i formigons 

Condicionants generals 

L'àrid fi serà sorra natural, sorra procedent de trituració, una barreja de 

ambdós materials o altres productes l'ocupació hagi estat sancionat per la pràctica. Les 

sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents. 

Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot presentar la sorra o àrid fi no  

excedirà dels límits que s'indiquen en el quadre adjunt: 

Característiques Quantitat màxima 
en % del pes total 

de la mostra 

Assaig norma 
UNE EN 

Terrons d’argila 1,00 7133:58 

Material retingut pel tamís 0,063 i que flota en un líquid 
de pes especific 2,0. 

0,50  7244:71  

Compostos totals de sofre, expressats en SO3= i 
referits a l’àrid seco. 

1,00  1744-1:98  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3= i referits 
a l’àrid sec 

0.80 1744-1:98 

CLORURS EXPRESSATS EN Cl
- 
I REFERITS A 

L’ÀRID SEC 
  

Formigó armat o en massa amb armadura de 
fisuració 

0,05 1744-1:98 

Formigó pretensat 0,03 1744-1:98 

Taula 2.3 Substàncies perjudicials per al ciment. Àrids fins 

 

L'àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 

que contingui el ciment, per a això es realitzarà un estudi petrogràfic segons Article 28 de l'EHE. 
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No s'utilitzaran aquells àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica tal que, assajats 

d'acord amb la Norma d'assaig UNE EN 1744-1:98, produeixin un color més fosc que el de la 

substància patró.  

S'ha de comprovar també que l'àrid no presenta una pèrdua de pes superior al quinze (15) per 100 

en ser sotmès a cinc cicles de tractament amb solucions de sulfat magnèsic, d'acord amb el mètode 

d'assaig UNE EN 1367-2:98. 

2.2.6 Àrids gruixuts per a formigons 

Condicionants generals 

L'àrid gruixut a emprar en formigons serà grava natural o procedent de trituració de pedra de 

pedrera, o grava natural i altres productes l’ús dels quals ha estat sancionat per la pràctica.  

En tot cas, l'àrid es compondrà d'elements nets, sòlids i resistents, d'uniformitat raonable, exempts 

de pols, brutícia, argila o altres matèries estranyes. 

L'àrid gruixut que cal emprar en formigons serà procedent de la trituració de pedra de pedrera o de 

graveres naturals. L'Enginyer Encarregat podrà exigir la neteja dels àrids fins a l'eliminació de les 

impureses no acceptables. 

Granulometria 

La mida màxima que cal emprar serà de quatre centímetres (4 cm) 

El coeficient de forma de l'àrid gruixut, determinat d'acord amb el mètode d'assaig UNE A 7238:71, 

no ha de ser inferior a 0,20, en cas contrari, l'ocupació d'aquest àrid estarà supeditat a la realització 

d'assaigs previs en laboratori. S'entén per coeficient de forma d'un àrid, l'obtingut a partir d'un 

conjunt de n grans representatius d'aquest àrid, mitjançant l'expressió: 

 

en la que: 

a = coeficient de forma 

Vi= volum de cada gra 

di= la major dimensió de cada gra, és a dir, la distància entre els dos plans paral·lels i tangents a  

aquell gra que estiguin el més allunyats entre sí, d’entre tots els que sigui possible traçar. 
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Qualitat 

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid gruixut no excedirà dels límits que a 

continuació es relacionen, referides en tant per cent al pes total de la mostra: 

Característiques Quantitat màxima 
en % del pes total 

de la mostra 

Assaig norma 
UNE EN 

Terrons d’argila 0,25 7133:58 

Partícules toves 5,00 7133:58 

Material retingut pel tamís 0,063 i que flota en un líquid 
de pes específic 2,0. 

1,00  7244:71  

Compostos totals de sofre, expressats en SO3= i 
referits a l’àrid seco. 

1,00  1744-1:98  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3= i referits 
a l’àrid sec 

0.80 1744-1:98 

CLORURS EXPRESSATS EN Cl
- 
I REFERITS A 

L’ÀRID SEC 
  

Formigó armat o en massa amb armadura de 
fisuració 

0,05 1744-1:98 

Formigó pretensat 0,03 1744-1:98 

Taula 2.4 Substàncies perjudicials per al ciment. Àrids gruixuts 

L'àrid estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis 

que contingui el ciment, per a això es realitzarà un estudi petrogràfic segons el Article 28 de l'EHE. 

Les pèrdues de l'àrid gruixut, sotmès a l'acció de solucions de sulfat magnèsic en cinc (5) cicles, 

seran inferiors al divuit per cent (18%) en pes, segons assaig UNE EN 1744-1:98. 

El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de Los Angeles serà inferior a quaranta (40), segons 

assaig UNE EN 1097-2:98. 

Assaigs 

Tots els assaigs que es realitzin per a comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran 

d'acord amb els mètodes d'assaig de la Instrucció EHE. 

2.2.7 Aigua per a morters i formigons 

Es podran emprar, tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes les aigües 

sancionades com acceptables per la pràctica, és a dir, les que no produeixin o hagin produït en 

ocasions anteriors eflorescències, esquerdes, corrosions o pertorbacions en l'enduriment i 

enduriment de les masses. 

Excepte justificació especial demostrativa de que no alteren perjudicialment les propietats exigides 

al morter i formigó, es rebutjaran les aigües que no compleixin totes i cadascuna de les condicions 
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següents:Excepte justificació especial, s'hauran de rebutjar les aigües que no compleixin les condicions 

següents: 

a. Valor pH comprès entre 5 i 8 

b. Substàncies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre 

c. Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a un gram per litre 

d. Contingut en clorurs, inferior a 6 grams per litre 

e. No s'ha de detectar contingut d'hidrats de carboni 

Assaigs 

Tots els assaigs s'efectuaran d'acord amb els mètodes d'assaig de la EHE i la H.A.61. Les 

característiques de l'aigua que cal utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva 

utilització mitjançant l'execució de les sèries completes o reduïdes d'assaigs que cregui pertinents 

l'Enginyer Encarregat. 

2.2.8 Aditius 

S'autoritza l'ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els assaigs oportuns, 

després d'afegida la substància, que els formigons segueixen complint totes les condicions d'aquest 

Plec. 

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l'Enginyer Encarregat, tenint en compte 

una vegada comprovat un producte concret, no es podrà substituir per un altre sense ser sotmès a 

una nova aprovació. Abans de l'ús inicial de qualsevol addició, s'informarà a l'Enginyer Encarregat, 

per escrit i amb quinze dies d'antelació indicant-hi nom i origen de cada addició. 

Aireig 

El Contractista utilitzarà un airejador aprovat per l'Enginyer Encarregat en tot el formigó que 

s'utilitzi de revestiment i estructures. Els productes airejadors seran acceptats amb certificat del 

fabricant que demostri que el producte reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a 

la seva utilització de l'Enginyer Encarregat, alliberarà el constructor de la responsabilitat que el 

formigó compleixi totes les condicions d'aquest Plec. 

La quantitat d'aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 

Els productes airejadors assajats seguint el mètode 1,56 de la Instrucció H.A. 61, hauran de complir 

les condicions següents: 

a. El percentatge d'exudació d'aigua de la mostra de formigó amb airejadors no excedirà 

del seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense 

airejador. 
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b. La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejadors no serà inferior 

al vuitanta per cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejat. 

Plastificant 

El constructor podrà utilitzar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d'estructures. 

Aquest plastificant s'haurà d'afegir a l'aigua en el moment del pastament. 

El constructor haurà d'enviar a l'Enginyer Encarregat resultats d'assaigs que mostrin el 

comportament del plastificant i el seu efecte en la resistència del formigó a diverses edats. 

El plastificant subministrat haurà de comportar-se en obra exactament igual que en els assaigs 

realitzats. 

Productes filmògens 

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o 

impermeable. Són condicions essencials que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic, que 

sigui capaç de formar una pel·lícula contínua, sense esquerdes ni forats, adherida a la superfície del 

formigó, que aquesta pel·lícula sigui flexible i es mantingui intacta almenys set dies després de la 

seva aplicació i no reaccioni perjudicialment amb el formigó. La pèrdua de l'aigua en l'assaig de 

ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Han de ser de color 

clar preferiblement blanc, admetre un període d'emmagatzemament no inferior a noranta dies i 

complir amb les ASTM, designació C-309 i AASHO M-148. 

2.2.9 Morter hidràulic 

Per a la seva utilització en l'assentament de les peces prefabricades, rebut de juntes i d'arrebossada, 

s'utilitzarà el tipus de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 

Materials 

Els materials que cal utilitzar compliran les condicions que s'exigeixen als articles corresponents 

d'aquest Plec. El ciment serà del tipus P-250 i P-350. 

Dosificació 

El dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. El volum de sorra 

per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 

Fabricació 

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. 
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El primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec el ciment i la sorra fins aconseguir un 

producte homogeni de color uniforme al qual s'afegirà la quantitat d'aigua estrictament necessària 

perquè, una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació en l'obra. 

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant qualsevol que hagi començat a 

endurir-se i que hagi estat usat als quaranta-cinc minuts de pastament. 

2.2.10 Formigons 

Els formigons compliran les condicions exigides a la Instrucció per la EHE. 

Els formigons seran fabricats en una planta central formigonera homologada. 

Sempre que en la mateixa obra s'utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot 

allò que s'indica en les instruccions i Plecs de Condicions vigents, sobre la compatibilitat de 

formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 

Materials 

Els materials que necessàriament s'utilitzaran són els ja definits per aquestes obres als articles 

d'aquest Plec de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixen en els mateixos. 

Tipus 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obres i d'acord amb la resistència característica 

exigible als vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 

centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la taula següent (Taula 2.5) 

Tipus de 
formigó 

fck compressió 
(kg/cm2) 

Ús 

HM-20 200 Reblerts, regularització i neteja. Capes de nivellació. 

HA-25 250 Elements armats no exposats a l’exterior ni a sulfats 

HA-30 300 Elements armats exposats a l’exterior ni a sulfats 

Taula 2.5 Tipus de formigó en funció del seu ús 

Dosificacions 

Les dosificacions dels materials es fixarà, per a cada tipus de formigó, d'acord amb les indicacions 

donades a l'apartat 2.14.5 havent de, en tot cas, ser acceptades per l'Enginyer Encarregat. 

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, 

amb l'única excepció de l'aigua, la dosificació de la qual es farà en volum. 
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 Dosificació del ciment: La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. 

Es preveu una dosis mínima de ciment per el HA-30 de 325 Kg/m3. 

 Dosificació dels àrids: La dosificació dels àrids que cal utilitzar es farà en quilograms 

per metre cúbic. 

 Dosificació de l'aigua: La dosificació de l'aigua es farà en litres per metre cúbic. Es 

preveuen les relacions A/C d’acord amb les condicions i ambients de treball. 

 Dosificació dels additius: Quan es cregui pertinent, es podrà utilitzar com a addicions al 

formigó qualsevol tipus de productes sancionats per l'experiència i que hagin estat 

definits en aquest Plec. 

Les dosificacions hauran de ser fixades per l'Enginyer Encarregat a la vista de les circumstàncies que 

concorrin a cada tipus d'obra. 

Estudi de la barreja i de l'obtenció de la fórmula de treball 

L'execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà de començar fins que la seva 

corresponent fórmula de treball hagi estat estudiada i aprovada per l'Enginyer Encarregat. 

Aquesta fórmula assenyalarà, exactament, el tipus de ciment Portland que cal emprar, la classe i 

mida de l'àrid gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi i àrid 

gruixut, i en volum d'aigua, tot això per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, 

les toleràncies admissibles seran les següents: 

 l’u per cent en més o menys, als àrids 

 l’u per cent en més o menys, en la quantitat d'aigua 

La relació aigua-ciment es fixarà mitjançant assaigs que permetin determinar el seu valor òptim, 

tenint en compte les resistències exigides, docilitat, mètodes de posada en obra i la necessitat de 

que el formigó penetri fins els últims racons de l'encofrat, embolicant completament les armadures, 

en el seu cas. 

En tot cas, les dosificacions triades hauran de ser capaces de proporcionar formigons que posseeixin 

les qualitats mínimes de resistència indicades a la Taula 2.5. 

Per a confirmar aquest extrem i abans de començar les obres i una vegada fixats els valors òptims i 

tipificats per les normatives de la consistència d'aquestes barreges en funció dels mitjans de posada 

en obra, tipus d'encofrat, etc. 
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2.2.11   Acer per a armadures 

Es defineix com a acer per a armar, el producte siderúrgic amb aquest nom, disposat en barres, la 

finalitat del qual és la de suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar 

juntament amb el formigó en la resta dels esforços. 

El límit elàstic de les barres serà superior a cinc-cents Newtons per mil·límetre quadrat (500 

N/mm2). 

L'allargament de trencament serà igual o superior al dotze per cent (12%) mesurat sobre base de 

cinc (5) diàmetres. 

No s'observaran ni esquerdes ni fissures amb un plegament a noranta graus  centígrads (90ºC) i el 

desplegament efectuat a vint graus centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, essent n 

entre 6 i 12 diàmetres segons el diàmetre de la barra. 

Complirà la condició d'alta adherència determinada per l'assaig d'arrencament prescrit en la 

Instrucció per al Projecte d'Obres de Formigó estructural del 11 de Desembre de 1998 (EHE). 

Designació Classes 

d’acer 

Límit elàstic fy 
(N/mm2) no 

inferior a 

Càrrega unitària de 
ruptura fs (N/mm2) 

no inferior a (1) 

Allargament de ruptura 
(%) sobre base de 5 
diam. no inferior a 

Relació fs/fy 
en assaig no 
inferior a (2) 

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05 

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05 

Taula 2.6 Característiques mecàniques mínimes garantides de les barres corrugades 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s'utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic en cada assaig 

Assaigs 

Les característiques de les barres d'acer per armar i el dels forjats es comprovaran abans de la seva 

utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que cregui pertinents l'Enginyer 

Encarregat de l'Obra. 

2.2.12 Fusteria i ferralla 

Ferro dolç 

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense esquerdes ni palles, flexible en fred i de cap manera trencadís o 

agri, sense altres imperfeccions que perjudiqui el seu bon aspecte i la seva resistència.  

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 

El ferro dolç laminat reunirà les mateixes condicions que el forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
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Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i els pesos estipulats, seran 

contínues en les seves estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, deixant de 

banda les que tinguin carència i aquelles en les que es comprovi que, a cop de martell, el ferro 

esdevé agri. 

Ferralla i clavaó. 

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.  

Els d'acer provindran de l'anomenat dolç, els caps dels perns estaran formats per la mateixa peça 

que el cos, no admetent els obtinguts per soldadura. 

Les femelles seran perfectament regulars, i aquestes i els perns d'un mateix diàmetre i dimensions 

intercanviables. 

2.2.13 Maons 

En general, els maons han de complir les condicions següents: forma i mida regulars, arestes vives i 

cares planes, uniformitat de color, massa homogènia, gra fi i absència de pinyols, sense fenedures, 

esquerdes, buits i esvorancs, no desgastar-se amb facilitat al fregament, de so metàl·lic a percussió, 

índex de no ser insuficient la seva cuita, de tall fàcil a tall de paleta, però no fràgils, no ser 

eflorescents i no ser massa absorbents i geladissos. 

Existeixen tres qualitats de maó dins cada tipus que es coneixen comunament en el mercat per les 

denominacions de : "primera", "segona", i "tercera". 

Els maons de primera són els que per la seva qualitat i perfecció de forma són idonis per a 

l'execució d'unitats d'obra a cara vista i sotmesos a fortes tensions de treball. 

Són maons de segona els que no ofereixen tan alta qualitat ni perfecció d'acabament, motiu pel 

qual s'utilitzen en fàbriques per revocar i guarnir i estan sotmesos a tensions mitges. 

Són maons de tercera els restants, o aquells que havent de pertànyer al grup anterior, es rebutgen 

per tenir qualsevol defecte o falta de dimensions. 

Les qualitats mínimes que cal exigir a cadascuna d'aquestes qualitats seran les especificades en les 

seves corresponents Normes UNE de qualitat. 

El maó buit reunirà les mateixes condicions exigides per l'anterior. 

El gruix dels junts no serà superior als dos mil·límetres pel maó ordinari i cinc pel maó fi. 

2.2.14 Llambordins prefabricats 

Els llambordins hidràulics de ciment estaran fabricats a màquina i sotmesos a una pressió mínima 

de cent vint kilograms per centímetre quadrat. 
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El temps mínim que deu transcórrer entre la fabricació i la col·locació del baldosí hidràulic serà de 

sis mesos emmagatzematge durant aquest temps en locals tancats d'ambient húmit. 

La superfície serà tersa i plana, les arestes vives i sense defectes que perjudiquin el seu bon aspecte 

o resistència. 

El seu espessor serà uniforme, compres entre dos i mig i tres centímetres. 

Pedres artificials 

Estaran formades per morters i formigons de ciment Portland ordinari o especial de tons clars i 

sorres o còdols naturals procedents de la pedra que es vol imitar i amb una dosificació 

granulomètrica que doni la màxima semblança amb la pedra natural. 

Les condicions generals de fabricació  seran les mateixes que es fitxen per a els morters i formigons. 

2.2.15 Canonades de les conduccions 

Les canonades tindran les característiques assenyalades en els plànols i tant elles com els elements 

necessaris per a el seu muntatge s'ajustaran a lo previst en el "Pliego de Condiciones Facultativas de 

Tuberías para Abastecimiento de Agua, apartado 6" de el que es fa resum: 

Els tubs hauran de presentar interiorment una superfície regular i llisa, sense protuberàncies ni 

escrostonats. A la zona d'unió també complirà aquestes condicions la superfície exterior del tub. 

Especificacions de projecte de tubs 

Els tubs hauran de presentar interiorment una superfície regular i llisa, sense protuberàncies ni 

esquerdes. També complirà aquestes condicions la superfície exterior del tub a la zona d'unió. 

Els gruixos dels tubs seran tals que la relació entre la pressió de trencament per pressió interna i la 

pressió normalitzada, marcada en el tub sigui al menys a dues (2) i no hauran de ser inferiors a vuit 

(8) mil·límetres. Les toleràncies en els diàmetres exteriors seran inferiors a les que s’indiquen a la 

Taula 2.7. 

Diàmetre (mm) Tolerància (mm) 

50 - 300 ± 0.6 

350 - 500 ± 0.8 

Taula 2.7 Toleràncies en els diàmetres exteriors 

Les toleràncies en el gruix de la paret seran les que s’indiquen a la Taula 2.8. 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya  31 
  

 

Gruix (mm) Tolerància (mm) 

< 10 ± 1.5 

11 - 20 ± 2.0 

21 - 30 ± 2.5 

< 30 ± 3.0 

Taula 2.8 Toleràncies en el gruix de la paret 

Assaigs 

Es faran les següents comprovacions: 

 Examen visual de l’aspecte general dels tubs per a veure si compleixen les condicions 

generales indicades en el apartat 6 de l'esmentat Plec. 

 Comprovació de dimensions, espessors i rectitud dels tubs. 

 Proves d’estanqueïtat de tots els tubs a la pressió normalitzada que serà el doble de la 

pressió de treball. 

2.2.16 Tubs de plàstic 

Els tubs i els materials amb que ells es fabriquen compliran les especificacions previstes al Plec de 

Prescripcions Tècniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua, en endavant, PPTGCA. 

Complementàriament al que prescriu l'esmentat Plec General, s'estableixen les condicions i 

especificacions d'aquest capítol del present Plec. 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 

- Marca del fabricant. 

- Any de fabricació. 

- Diàmetre nominal. 

- Pressió nominal. 

- Norma tècnica segons la qual ha estat fabricat. 

Condicions geomètriques 

Les condicions de la secció recta normal en qualsevol punt seran teòriques més o menys un u per 

cent (± 1%). 
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No s'admetran tubs amb una variació superior a més/menys deu per cent (± 10%) del gruix nominal 

de paret en qualsevol punt de la secció recta. 

La longitud dels tubs serà uniforme i no s'admetran variacions sobre les longituds lineals superiors a 

més/menys zero amb cinc per cent (± 0,5%). 

Juntes 

Per a les unions dels junts de plàstic, s'empraran els junts que justifiqui el fabricant mitjançant els 

assaigs realitzats en els laboratoris oficials, i no deuran esser inferiors a les corresponents al propi 

tub. 

Les característiques dels tubs que cal emprar en els col·lectors es comprovaran abans de la seva 

utilització, mitjançant l'execució dels assaigs que prescrigui l'Enginyer Director de les obres i es 

recomana dur a terme per cada mil metres (1.000 m) de tub i per cada procedència: 

- Un (1) assaig de resistència 

- Un (1) assaig d'estanqueïtat 

Canonada de polietilè d'alta densitat 

Criteris generals de definició 

Els tubs de polietilè d'alta densitat compliran com a mínim les especificacions de les normes UNE 

53131, DIN 8074, DIN 8075 i ISOR 161. 

Especificacions de projecte del material 

El polietilè d'alta densitat del que estaran compostes les canonades haurà de complir com a mínim 

les següents propietats: 

Densitat ............................................................................................... entre 0,945 gr/cm2 i 0,965 gr/cm2 

Límit elàstic ............................................................................................................................... 20 N/mm2 

Tensió de ruptura ..................................................................................................................... 32 N/mm2 

Tensió admissible a 20º C ........................................................................................................... 5 N/mm2 

Mòdul elàstic .......................................................................................................................... 900 N/mm2 

Duresa Shore escala D ........................................................................................................................... 65 

Contingut en negre fum .................................................................................................................... 2,5 % 

Allargament en ruptura ................................................................................................................ > 800 % 

Índex de fluïdesa ............................................................................................................... 0,1 9/10 minuts 
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Especificacions de projecte dels tubs 

Els tubs de polietilè d'alta densitat hauran de complir com a mínim les següents propietats: 

 Gruix de paret major o igual que el que resulta d'aplicar l'expressió. 

10
P

v
T2

d

10

P
S


  

  on: 

   S :gruix mínim (en mil·límetres) 

   P :pressió nominal (en bars) 

   vT :tensió admissible a 20ºC que no es prendrà més gran de 5 N/mm2 llevat 

justificació tècnica que sigui acceptada per Director d'Obra (en Newtons per 

mil·límetre quadrat) 

 La desviació admissible entre el gruix en un punt qualsevol i el gruix nominal, serà 

positiva i tindrà com  màxim el valor Y  que resulta d'aplicar la fórmula: 

mmeY 2,01,0   

  on: 

   Y :màxima desviació de gruix admissible (en mil·límetres) 

   e :gruix nominal (en mil·límetres) 

 arrodonint el resultat a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

 Les toleràncies admissibles per al diàmetre exterior mitjà seran positives, i tindran com 

a màxim un valor x  (en mm) que resulta d'aplicar les fórmules següents segons el 

diàmetre exterior ( d ) en mm: 

  per a mmd 400    dx  009,0  (admetent com a mínim mmx 3,0 ) 

  per a mmd 750450     mmdx 2004,0   

  per a mmd 750    mmx 5  

arrodonint els resultats a la dècima de mil·límetre més pròxima en excés. 

 La longitud dels tubs serà com a mínim la nominal quan es mesuri a 23ºC ± 2ºC. 

 Els tubs estaran exempts de bombolles i esquerdes, presentant les superfícies 

exteriors i interiors un aspecte lliure d'ondulacions i altres defectes eventuals. 
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Tipus de juntes 

La unió entre tubs es realitzarà mitjançant junta tèrmica, amb els mitjans, materials i equips que 

aprovi la Direcció d'Obra. 

Recepció 

Es rebutjaran els elements que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec. 

Les canonades no especificades en el Plec seran de qualitat provada. 

El Director d'Obra pot exigir les proves necessàries per comprovar la qualitat i idoneïtat de les 

canonades que installi el Contractista. 

2.2.17 Juntes entre pous i canonades 

Criteris generals de definició 

Les juntes entre pous i canonades de sanejament seran de goma, amb elements d'acer inoxidable, 

per garantir la continuïtat, l'estanqueïtat i la durabilitat del conjunt. 

Aquestes juntes seran de gran elasticitat, de manera que permetin desviacions angulars de 7º en 

qualsevol direcció respecte l'eix del tub. 

El sistema general d'aquestes juntes ve definit en els plànols. 

A efectes d'una adequada durabilitat hauran de verificar la Norma ASTM C 923. 

Criteris de rebuig 

Per als elements de goma d'aquestes juntes es realitzaran els assaigs establerts en la Norma ASTM 

C923, prenent-se a tal efecte dues unitats de cada lot que com a màxim seran de 100 unitats. Tots 

els resultats dels assaigs que a continuació es relacionen, hauran d'ésser correctes, en cas contrari 

es rebutjarà el lot. A efectes de les proves cada lot de 100 unitats o fracció haurà de tenir un excés 

de dues unitats i el seu cost és a càrrec del subministrador. 

Els paràmetres i mètodes d'assaig a realitzar en les gomes s’indiquen a la Taula 2.9. 

Prova d’assaig Exigència Mètodes 

Àcid sulfúric IN Cap pèrdua de pes durant 48 hores ASTM D543 a 22ºC 

Àcid clorhídric IN Cap pèrdua de pes durant 48 hores 
ASTM D543 a 22ºC 

Tensió de ruptura 80 kg/cm2 ASTM D412 

Duresa ± 5 de l'especificada pel fabricant 
ASTM D224,0 (Shore A) 

Envelliment accelerat Pèrdua de tensió de trencament inferior al 
ASTM D573, 70 ± 1ºC durant 
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Prova d’assaig Exigència Mètodes 

15% 7 dies 

Compressió Menor del 25% de la deformació 
realitzada 

ASTM D395 Mètode B a 
20ºC durant 22 hores 

Absorció d’aigua Increment d'aigua menor del 10% ASTM D471 immersió de 
proveta de 19 per 35 mm en 

aigua destillada a 70ºC 
durant 48 hores 

Resistència a l’ozó Cap atac D1171 

Fragilitat a temperatura baixa No pot quedar-se a 40ºC D746 

Resistència a l’esqueixament 34 kN/m D624 Mètode B 

Taula 2.9 Paràmetres i mètodes d’assaig a realitzar en les gomes 

2.2.18 Pous de registre 

Definició 

Elements estancs que permeten l'accés als collectors per a la seva conservació i reparació. 

Procedència 

Fàbrica especialitzada o execució en obra. 

Característiques generals 

Poden ésser de diferent tipus segons les dimensions necessàries per allotjar-hi l'element especial de 

que es tracti i de la seva procedència. 

Pous prefabricats 

Seran rectangulars de formigó armat de mil dos-cents mil·límetres (1200 mm) de diàmetre interior i 

setze centímetres (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de tres mil·límetres (300 

mm) de diàmetre interior, estant definits als Plànols i dissenyats de manera que assegurin 

l'estanqueïtat del pou i del conjunt que aquest forma amb els tubs que hi convergeixen. 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida als Plànols. No s'admetrà que la tapa 

sobresurti més de vint mil·límetres (20 mm) de la cota teòrica, per la qual cosa hi haurà peces 

intermèdies d'alçades diferents. 

L'element de fons haurà de venir preparat per acoblar amb els tubs de diferent diàmetre i per 

permetre canvis d'alineació en planta. Les peces intermèdies facilitaran la connexió amb les 
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clavegueres que convergeixen al collector, assegurant també una estanqueïtat total. Totes les peces 

vindran amb els orificis per a la collocació dels graons. 

La instal·lació del marc de la tapa de fosa dúctil, que té una mida de vuit-cents cinquanta 

mil·límetres (900 mm). 

L'anella de base, a més dels orificis d'escomesa, portarà de fàbrica, o es realitzarà en l'obra, la 

cubeta de recepció per a les aigües convergents en el pou, el disseny de la qual haurà de limitar la 

turbulència i els esquitxos, i estarà a càrrec del fabricant, sempre que no quedi  especificat en 

Projecte, reservant-se La Direcció d'Obra la realització de les proves que cregui adients per a la 

constatació de l'acompliment d'aquesta premissa. 

Pous fabricats "in situ" 

Seran de formigó armat o totxo segons els plànols i mitja prismàtica i la seva execució serà 

prefabricada en obra. 

Hauran d'adaptar-se perfectament a la rasant definida en els plànols. No s'admetrà a la tapa que 

sobresurti de més menys cinc (± 5) mil·límetres de la cota teòrica. 

Totes les peces es realitzaran amb els orificis per a la collocació dels "peus". 

S'assegurarà l'estanqueïtat total tant del pou com del conjunt que forma amb els tubs que 

desguassen. No s'admetran més juntes de construcció que les definides en els plànols i podran 

tractar-se interiorment per tal d'evitar filtracions, mentre que la base s'emmotllarà formant una 

banqueta que reculli les aigües de les escomeses minimitzant les turbulències per evitar el 

despreniment de gasos molestos; la forma serà la dels plànols o la que autoritzi la Direcció d'Obra. 

Normes de qualitat 

L'armat es dimensionarà per resistir les accions del terreny humit segons la norma EHE. 

Per als elements dels pous prefabricats únicament es realitzaran les proves següents: 

Proves d'absorbiment 

L'absorbiment de les parets d'elements assajats no superarà el sis per cent (6%) del pes sec. La 

prova es farà segons el mètode A de la Norma ASTM C 947 i per elements de més d'un quilogram (1 

kg). 

Prova de resistència 

Es realitzarà segons el mètode C 39 de les Normes ASTM i no s'admetrà més del deu per cent (10%) 

de les peces assajades que tinguin una resistència més petita que l'exigida. Es podran extreure 

provetes i assajar-les segons la Norma C 947. 

Es realitzarà la prova de pressió hidràulica als pous. Les proves de pressió hidràulica responen a la 

necessitat de comprovar l'estanqueïtat del pou i de les connexions dels tubs. 
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Es tracta de mantenir una pressió d'un quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2) durant un 

temps mínim de vint minuts (20 min.) de manera que no es produeixin degotaments ni per les 

juntes ni per les parets del pou. S'admeten taques d'humitat que no donin lloc a degotaments. 

No s'admetrà, en cap pou variacions de les dimensions internes superiors a l'u per cent (1%). 

Els pous s'acabaran amb un encofrat maestrat 1:6 de morter de ciment i sorra de riu. 

Recepció 

Es rebutjaran els pous acabats que no compleixin les exigències d'aquest capítol del Plec o si 

s'aprecien directament defectes com: 

 Esquerdes d'amplada igual o major de dues-centes cinquanta micres (0,25 mm) i 

longitud igual o major de deu centímetres (10 cm). 

 Dimensions amb desviacions més grans que les toleràncies admeses. 

 Defectes que indiquin deficiències de dosificació o vibrat del formigó. 

2.2.19 Elements de fosa per a marcs, tapes i altres elements 

Característiques generals 

La seva procedència serà de fàbrica especialitzada. 

Es fixa la utilització de la tapa quadrada de nou-cents per sis-cents mil·límetres (900x600 mm) per 

als pous de registre. 

Les tapes s'adaptaran al marc en tota la superfície de suport entre la tapa i el marc. 

L'ajustament lateral entre la tapa i el marc no passarà de dos mil·límetres (2 mm), impedint 

qualsevol moviment lateral. 

Les tapes no tindran forats de ventilació. 

Per a aconseguir la consecució d'aquestes condicions s'exigeix que l'ajustament  mecànic del marc i 

la tapa sigui rectificat mecànicament. 

Normes de qualitat 

Les peces seran de xapa d'acer estriat, lliure de defectes perjudicials (gotes fredes, inclusions, 

esquerdes de contracció). Les superfícies estaran lliures de sorra cremada i seran llises. 

Les característiques metàlliques, d'acord amb el mètode d'assaig del Plec General de Condicions 

Facultatives per a canonades d'abastament d'aigües aprovat per O.M. de 28 de juliol de 1974, 

seran: 
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a. Duresa Brinell 205-235 

b. Resistència a tracció 18-22 kg/mm2 

c. Assaig d'impacte: haurà de resistir sense trencar-se a l'impacte d'un pes de dotze 

quilograms 

d. Càrrega de prova de trenta tones (30 T) 

Les mostres d'assaig a tracció s'obtindran de l'apèndix collocat expressament a les peces de forma 

cilíndrica de trenta mil·límetres (30 mm) de diàmetre o bé de mostres  especials idèntiques, 

collocades a part, verticalment, en motlles de terra seca, però simultàniament a les peces, amb 

fosa d'idèntica qualitat i a la mateixa temperatura. 

Per a l'assaig d'impacte, les proves s'obtindran d'igual manera que les del paràgraf anterior, però la 

seva secció serà quadrada i de cinquanta mil·límetres (50 mm) de costat. 

Recepció 

Els conjunts de marc i tapa que no s'ajustin a les normes d'aquest article es rebutjaran. 

2.2.20 Malles metàl·liques i els seus elements de subjecció 

Definició 

S’entén per malles galvanitzades aquelles que, ancorades als talussos en desmunt, protegeixen els 

punts febles amb possibilitat de caigudes de material i aconsegueixen la seva estabilització. 

Característiques tècniques 

La malla a utilitzar en la protecció de talussos serà galvanitzada i hexagonal de triple torsió, 

confeccionant-se amb filferro de 2,4 mm de diàmetre com a mínim, amb una tolerància de ± 2,5 % 

del diàmetre nominal. 

El filferro per a cosits i atirantats serà galvanitzat i reforçat, i de les mateixes característiques que el 

filferro que conforma la malla. 

Els piquets seran d'acer de 12 a 25 mm de diàmetre i d’una longitud variable, entre 0,80 i 1,25 m, 

segons les característiques de talús, havent d’oferir en tot moment la resistència especificada per al 

correcte ancoratge.  

Control de recepció 

Totes les partides estaran degudament identificades i el Contractista presentarà un full d'assaigs 

dels materials on es garanteixin les característiques físiques i mecàniques exigides. 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya  39 
  

 

Independentment del que s’ha establert anteriorment, quan el Director de les Obres ho estimi 

convenient, es portaran a terme les sèries d'assaigs que consideri necessàries per a la comprovació 

de les característiques ressenyades.  

2.2.21 Material d’impermeabilització 

El material d’impermeabilització a utilitzar en aquest projecte és la làmina de PEAD. 

Definició 

S’anomena polietilè d’alta densitat al material formado per la polimerització de l’etilè en presència 

de catalitzador de Ziegler-Natta a una temperatura que va dels 60 als 200ºC i a una pressió inferior 

a 100 MN/m2. 

Característiques tècniques 

Procedència 

De casa comercial degudament acreditada. 

Característiques que ha de complir 

a. Gruix: 3 mm (UNE 53586) 

b. Resistència a la ruptura (UNE 53510): 36 MN/ m2 

c. Allargament a ruptura (UNE 53510): 20 % 

d. Resistència al desgarrament (UNE 53516): 20 

e. Massa volumètrica g/cm3: 0,95 

Es presenta en rotlles de 1,50 m x 20 m. 

2.2.22 Materials de plantacions 

Condicions generals 

Examen i acceptació dels materials a utilitzar en plantacions 

Els materials que es proposen per a la utilització en les obres d’aquest projecte hauran de: 

- Ajustar-se a las especificacions del present Plec 

- Ser examinats i acceptats per la Direcció Facultativa. L'acceptació, en primer lloc, no 

implica ser definitiva, la qual cosa queda supeditada a defectes de qualitat o 

d'uniformitat, considerats amb el conjunt de l'obra. Aquest criteri té especial vigència i 
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rellevància en el subministrament de plantes i de terra adequat, en aquest cas el 

contractista està obligat a: 

- Reposar totes les fallides produïdes per causes que li siguin imputables 

- Substituir totes les plantes que no reuneixin les condicions exigides en el moment 

de subministrament o plantació 

- Aportar la terra adequada que la Direcció Facultativa exigeixi 

L'acceptació i el rebuig dels materials són competència de la Direcció Facultativa, que establirà els 

seus criteris d'acord amb les Normes i les finalitats del projecte. Els materials rebutjats seran 

retirats ràpidament de l'obra, excepte autorització expressa de la Direcció Facultativa. Tots els 

materials que no s'esmentin en el Plec hauran de ser sotmesos a l'aprovació de la Direcció 

Facultativa, que els podrà sotmetre a l'aprovació que jutgi necessària, tenint facultat per a rebutjar 

aquells, que al seu criteri, no reuneixen les condicions desitjades. 

Inspeccions i assaigs 

El contractista haurà de permetre a la Direcció Facultativa i als seus delegats l'accés a vivers, 

instal·lacions, equips, etc. on es trobin els materials, i la realització de totes les proves que la 

Direcció consideri necessàries. 

Substitució 

Si per circumstàncies imprevisibles s’hagués de substituir qualsevol material, es redactarà per escrit 

l'autorització de la Direcció Facultativa, especificant les causes que fan necessària la substitució. La 

Direcció Facultativa respondrà per escrit i determinarà, en cas de substitució justificada, quins 

materials han de substituir els no disponibles, complint una funció anàloga i mantenint l'essència 

del projecte. 

 

Materials 

Aigua de reg 

Haurà de complir les següents característiques de qualitat: 

 pH entre 6 i 8 

 Contingut en sals solubles inferior a 2 mg/l 

 Oxígen disolt superior a 2,5 mg/l 
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Plantes 

Condiciones generals de les plantes 

Les plantes pertanyeran a les espècies especificades en el present Plec. 

Estaran ben conformades, amb un desenvolupament normal i sense presentar símptomes de 

raquitisme o retard. Les arrels de les plantes presentaran talls nets i recents, sense ferides ni 

marques. 

Hauran d’estar sanes i completes. Les de fulla perenne presentaran el fullatge complet i sense 

decoloracions. Juntament amb les de fulla caduca, podran ser rebutjades per haver estat en vivers 

amb un espai reduït, per danys soferts durant el transport, per tenir un embalatge defectuós i 

perquè el paquet de terra sigui petit i desquilibrat. 

Les dimensions que figuren al projecte s’entenen tal i com segueix: 

Altura: distància des del final de l'arrel fins a la seva part més distant, exceptuant els casos que 

s'especifiqui el contrari, és a dir, llavors, altura de canya o altura de tronc. 

La relació entre el perímetre i l'altura es corregirà podant les branques baixes sempre que presenti 

un excés, i podant aquelles que puguin provocar una divisió del cap mare. 

Es rebutjaran totes aquelles plantes que sofreixin o presentin símptomes d'haver sofert alguna 

malaltia o qualsevol atac, així com les que presentin ferides o desperfectes en la seva part aèria o 

radicular, com a conseqüència de la falta de cura en la preparació al viver, zona d'espera o durant el 

transport. 

La presentació de les unitats de plantació total arbòria, tal com s'especifica en el present Plec, serà 

en contenidor. 

El Contractista haurà de reposar totes les plantes rebutjades i pagar totes les despeses ocasionades, 

i no s'admetrà cap retard en el termini d'execució de l'obra. 

Procedència de la planta arbòria i arbustiva 

La planta serà subministrada pel contractista i procedirà de vivers acreditats o de la pròpia zona de 

l'obra, després d'haver-la portat i cuidat en una zona d'espera designada per la Direcció Facultativa. 

S’haurà d’acreditar per part del contractista i viverista l'origen del material de reproducció de les 

espècies per a subministrar, exigint que aquest sigui de la planta autòctona i si pot ser de zones 

pròximes a la del Projecte. 

La Direcció Facultativa donarà el vistiplau en el compliment de la certificació d'origen, i serà 

potestat de la Direcció Facultativa rebutjar les espècies o plantes que no compleixin els requisits 

d'origen. 
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Transport i recepció 

La preparació de la planta per al seu transport al lloc de plantació s'efectuarà d'acord amb les 

exigències de l'espècie, ‘edat de la planta i el sistema de transport escollit. 

El transport de les plantes haurà d’efectuar-se el més ràpid possible i s’hauran de prendre totes les 

mesures necessàries per a no deteriorar cap de les seves parts. 

Per al transport dels exemplars en contenidor, aquests es disposaran de manera que els envasos 

quedin fixos i suficientment separats perquè les plantes no es deteriorin i les seves parts aèries no 

es trenquin. 

El Contractista haurà de disposar d'un espai preparat com a viver provisional perquè les plantes 

acceptades per la Direcció Facultativa puguin ser ateses correctament durant l'espai de temps que 

duri la seva recepció i plantació. Les característiques d'aquest viver hauran ser les següents: 

 Disposar d’aigua per al seu reg 

 Estar completament anivellat i tenir poc pendent 

 Estar protegit de robatoris i atacs d’animals salvatges 

 Disposar ordenadament les unitats de plantació en diferents eres per a cada espècie 

Reposició de la planta 

Les plantes que no hagin brollat durant la primera època de creixement (primavera o tardor) hauran 

de ser substituïdes i se n’hauran de plantar altres de noves en el mateix lloc. Les plantes que no 

hagin brollat per la part superior tampoc seran acceptades, tot i que rebrotin prop del final de 

l'arrel. 

2.2.23 Altres materials 

Els materials no especificats en els articles anteriors hauran de reunir les condicions de qualitat i 

preparació necessaris per a la bona realització de la seva missió a l'obra, i restarà a criteri de 

l'Enginyer Director de l'obra la facultat de rebutjar-los i ordenar substituir-los per uns altres de més 

adients. 

2.2.24 Recepció i prova dels materials 

No es procedirà a la utilització de cap material sense haver estat examinat i acceptat per l'Enginyer 

Director de les obres, que ordenarà realitzar les proves que estimi oportunes sobre el mínim fixat 

als capítols corresponents, i totes les despeses seran a càrrec del Contractista. La tria del mètode 

d'assaig que s'utilitzi serà a càrrec de l'Enginyer Director de l'obra. 

En cas que el contractista no estigui d'acord amb els procediments seguits o amb els resultats 

obtinguts, se sotmetrà la qüestió al Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construcció, i les 
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conclusions que formuli aquest darrer seran d'acceptació obligatòria per ambdues parts, i totes les 

despeses aniran a càrrec del Contractista. 

De la qualitat i de la insuficiència dels materials utilitzats, en serà responsable el Contractista, fins i 

tot després d'acabades les obres, on i quan es demostri que la construcció sofreix deficiències 

imputables a aquestes causes. 

2.2.25 Installacions d'energia elèctrica 

Tots els materials que intervinguin en les installacions d'energia elèctrica hauran de complir les 

condicions exigides en el "Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión (Decreto de 28 

noviembre 1968), en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto de 20 de septiembre 

1973)" i, en general, en tots els Reglaments, Normes o Instruccions  oficials que tinguin relació amb 

aquest tipus d'Installacions i amb els treballs necessaris per realitzar-les, i estiguin en vigor en el 

moment d'iniciar-se les obres o durant el curs de les mateixes. 

La installació presentarà una resistència d'aïllament no inferior a 380.000 ohm i una rigidesa 

dielèctrica que resisteix durant 1 minut una tensió de 1.800 V, sempre en relació a terra: caldrà 

efectuar la mesura d'acord amb les normes establertes en la Instrucció MIBT 017. 

Tots els circuits estaran protegits contra els efectes de sobreintensitats, tant si són motivats per 

sobrecàrregues com per curtcircuits, mitjançant l'ús d'interruptors automàtics amb relés 

magnetotèrmics que limitin la intensitat màxima en el circuit que protegeixen d'acord amb la 

Instrucció MIBT 020. 

Queda garantida la protecció contra contactes directes pel sistema d'installació projectada i 

l'aïllament fixat per totes les parts actives. La protecció contra contactes indirectes es realitzarà 

mitjançant l'ús d'un interruptor diferencial associat a la xarxa de posta a terra, de la que es 

derivaran conductors de protecció a la totalitat de les masses metàlliques. 
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2.3   Execució de moviments de terres 

2.3.1 Neteja i esbrossada del terreny 

Definició 

La neteja i l’esbrossada del terreny consisteix a netejar les zones que corresponguin d’arbres, restes 

de troncs o arrels, plantes, escombraries, o qualsevol altre material inservible o perjudicial, així com 

el condicionament i transport de tot el material esmentat. 

Execució de les obres 

Les operacions d'esbrossada i neteja s'estendran en tot l'ample de la superfície de la planta del 

projecte. 

Aquesta operació s’haurà efectuar abans d'iniciar els treballs d'excavació o terraplenament de 

qualsevol tipus. L'esbrossada inclourà l'extracció i transport a l'abocador de la capa de terra vegetal 

a les àrees destinades a rebre un posterior farciment o terraplè. 

En els rebaixos, tots els troncs i arrels més grans de 10 cm de diàmetre seran eliminats fins a una 

profunditat no inferior a 50 cm per sota de la solera. 

Del terreny natural sobre el qual s’haurà d’assentar l'obra, s'eliminaran tots els troncs o arrels amb 

un diàmetre superior a 10 cm, sigui amb mitjans mecànics o manuals, de tal forma que no quedi cap 

a menys de 30 cm de profunditat per sota de la superfície natural. 

Les restes de tot tipus de material que s'hagin de transportar a l'abocador i que no es vagin a 

utilitzar per a farcits o terraplens, s’hauran de carregar i transportar immediatament sense que es 

permeti l'apilament en l'obra de les esmentades restes. El no respectar aquesta consideració serà 

motiu de penalització immediata. 

Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials o de replantació en el mateix lloc seran podats i 

netejats per al seu trasllat a l'emplaçament que la Direcció Facultativa disposi. 

Tots els subproductes comercials, excepte la llenya de valor comercial que es pugui extreure, seran 

cremats. La crema del material es farà d'acord amb les disposicions legals vigents en la matèria. 

Els munts que hagin de ser cremats es col·locaran al centre o molt prop de la zona objecte de 

neteja, o en espais oberts, procurant no originar danys a altres arbres o vegetació propera. 

L'Enginyer Director podrà parar els treballs de crema, per mal temps o per qualsevol altra raó que 

comporti un perill. 

En cas de trobar-se o detectar-se, durant l'execució d'aquests treballs previstos, canonades o 

qualsevol altre element que degui ser conservat i/o degui ser objecte de reposició posterior, aquest 

deurà ser apropiadament senyalitzat amb la finalitat de garantir la seva reposició posterior. Els 

costos d'aquesta senyalització correran a càrrec del contractista. 
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Amidament i abonament 

Es mesurarà i abonarà d’acord amb les unitats següents: 

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny 

(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de 

compostatge, mesurada la superfície executada en obra 

m2 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i 

manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 

l'abocador. 

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, 

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

2.3.2 Excavació en desmunt 

Definició 

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries per a excavar, retirar, evacuar i anivellar 

els materials en la zona del terreny amb la finalitat d'aconseguir les condicions definides en el 

projecte, així com per a aconseguir les formes en superfície necessàries per a encaixar les obres. Es 

tracta, per tant, d'una excavació a cel obert de dimensions mitjanes que precisa maquinària de gran 

rendiment i altres mitjans auxiliars. En qualsevol cas la utilització d'un tipus o altre de maquinària i, 

en cas necessari, d'altres mitjans auxiliars, ha de ser aprovada per l'Enginyer Director, que vetllarà 

per que els terminis establerts de l'obra no quedin afectats. 

Execució 

L'excavació s'executarà de manera que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada en els 

plànols. 

Les superfícies vistes, dels talussos i terraplens i aiguamolls, deuran ser planes, refinant-se quantes 

vegades sigui necessari fins a aconseguir-lo. 

Si el nivell freàtic es troba per sobre de la línia d'excavació, es prendran les mesures oportunes per a 

evacuar les aigües i que aquestes no danyin l'excavació, és a dir, es preveuran sistemes de drenatge 

que l'Enginyer Director consideri oportuns. Els materials i operacions necessàries per al drenatge 

aniran a càrrec del Contractista, així com el transport de productes sobrants a l'abocador o al seu 

lloc d'utilització. 

L'excavació s'ajustarà a les alineacions, pendents i dimensions que es contemplin en els plànols. En 

el procediment de desmunti de terres, es deurà preveure l'execució d'acord als criteris de disseny 

de talussos establerts que deuran mantenir un pendent de 1V:1H en l'interior dels aiguamolls. 
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Els materials sobrants de l'excavació, si els hagués, es dipositaran en un abocador, o en el lloc de la 

seva utilització. 

Els preus corresponents són aplicables, classificats com a tals, segons criteris de la Direcció 

Facultativa. 

Amidament i abonament 

S'amidarà per m3 que s'amidaran a partir dels perfils del terreny previs a l'obra i dels perfils finals, 

tal com indiquen els plànols. Els excessos realitzats en l'excavació sense autorització de l'Direcció 

d’obra no seran d'abonament, i haurien d'omplir-se a càrrec del Contractista, d'acord amb les 

ordres de l'Enginyer Director en cada cas.  

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els Quadres de Preus com:  

m2 Excavació de terreny en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts 

proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs 

cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

2.3.3 Excavació de rases i pous 

Definició 

Aquests treballs consisteixen en les operacions necessàries, per a excavar, retirar, evacuar i anivellar 

els materials en la zona compresa de terreny després de realitzar l'excavació a cel obert i el terreny 

necessari per a encaixar l'obra, que no està considerada com excavació a cel obert, és a dir, en 

principi són excavacions de petites dimensions transversals que no precisen de l'ocupació de 

maquinària d'alt rendiment. En qualsevol cas la consideració d'un tipus o un altre correspon a 

l'Enginyer Director. 

Execució 

L'excavació s'executarà de manera que la superfície acabada sigui anàloga a la considerada en els 

plànols. 

En general es consideraran les mateixes condicions d'excavació que en els desmuntis, tant en 

l'acabat de superfície com en excavació per sota del nivell freàtic. 

S'asseguraran especialment les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m, per aquest motiu, 

el contractista deurà encarregar-se de realitzar els apuntalaments i entibacions que facin falta, o 

fins i tot augmentar els talussos. En aquest cas, serà preceptiva l'autorització de la Direcció d’obra.  

Els apuntalaments i entibacions de les rases es faran, per regla general, de manera que l'espai de 

treball quedi el mínim obstruït possible.  

El dimensionament de l'apuntalament s'efectuarà basant-se en les càrregues màximes que es 

puguin donar. Per a baixar a les rases, únicament s'utilitzaran escales, queda absolutament prohibit 
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baixar utilitzant els puntals o entibacions. Durant l'execució es preveurà la sortida d'aigües pluvials 

perquè no s'emmagatzemi en la zona excavada. En les excavacions rocoses, s'utilitzarà la tècnica del 

pretall o similar per a formar els plànols limiti d'excavació. El drenatge correrà a càrrec del 

contractista, així com el transport de materials sobrants a abocador o al lloc d'aplicació.  

Els materials sobrants d'excavació es dipositaran en abocament, o en el lloc de la seva utilització.  

Els preus corresponents són aplicables a qualsevol tipus de terreny que pugui aparèixer, siguin els 

quals siguin els mitjans aplicats. 

Amidament i abonament 

S'amidarà amb m3 a partir dels perfils del terreny previs a l'obra i dels perfils finals, tal com indiquen 

els plànols. Els excessos realitzats en l'excavació sense autorització de la Direcció d’obra no seran 

d'abonament, i haurien d'omplir-se a càrrec del Contractista, d'acord amb les ordres de l'Enginyer 

Director en cada cas. 

Si a causa de la ubicació de la rasa respecte a l'excavació general, la maquinària ha de realitzar 

excavacions i/o farciments previs i/o posteriors en una o diverses fases fins a deixar l'obra segons 

plànols, no es derivarà cap dret de reclamació ni de cobrament addicional per part del contractista. 

El mateix criteri s'aplicarà si la maquinària ha de treballar des de la banqueta  o camí de servei amb 

limitades condicions de visibilitat i en el cas que, pels motius que sigui, la rasa sigui de dimensions 

majors a les donades en els plànols.  

L'abonament es realitzarà segons els preus que figuren en els Quadres de Preus com:  

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 

incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, 

aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m 

d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, de menys de 4 m de fondària, en terreny 

compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió 

2.3.4 Terraplens 

Condicions generals 

Abans d'estendre el material en qualsevol zona de farciment o terraplè es procedirà a l'esbrossada, 

neteja i extracció de la capa vegetal del terreny. 

En els terraplens a mitjana vessant, s'esglaonarà el terraplè de forma adequada, amb la finalitat 

d'assegurar el nou terraplè amb l'existent. 
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El material de farciment tindrà les condicions descrites en el punt 2.2.22, s'estendrà en capes de 25 

cm que hauran de quedar compactades en capes uniformes de 20 cm. Els materials a utilitzar seran 

de la pròpia excavació i de préstec.  

S'omplirà l'espai lliure de la rasa amb material adequat aprovat per la Direcció d’obra.  

En el cas que s'hagi de portar a terme un farciment especial, aquest es farà amb el material que 

compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec.  

El farciment o recobriment s'iniciarà quan les unions de les canonades i el seu suport ja estiguin en 

condicions d'aguantar el pes de la massa i altres càrregues que puguin actuar.  

El farciment i compactació es faran amb corrons manuals o bé compactadors lleugers. El farciment 

es farà en els dos costats alhora amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament de la canonada o 

element de drenatge. 

Les últimes etapes de farciment i de recobriment es realitzaran per capes que tindran un gruix que 

no amenacin l'estabilitat de la canonada, però que permetin portar a terme la deguda compactació. 

Els instruments de compactació s'escolliran segons les condicions del sòl i de la construcció. 

No s'admetrà l'ús de maquinària pesada de piconat i de vibració quan el grossor de les capa entre el 

punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre.  

És convenient evitar càrregues excessives durant el procés de construcció, com per exemple el tràfic 

de maquinària i vehicles pesats per sobre de la canonada coberta.  

La retirada dels puntals i sobretot de la traves s'efectuarà al mateix temps que el farciment, tram a 

tram, de manera que la part quedi sense apuntalar es pugui emplenar i compactar a continuació.  

Si el terraplè s'ha d'executar sobre capes d'argiles toves i/o expansives o sòls susceptibles de canvis 

de volum per canvis d'humitat es procedirà prèviament a la seva estabilització o substitució. En 

qualsevol cas que sigui necessari l'estabilització de la sobrant es farà amb el material que decideixi 

l'Enginyer Director a partir del disposat en l'apartat 2.2.  

Amidament i abonament 

El mesurament i l'abonament es realitzaran per m3 de farciment i compactat, amidat per diferència 

dels perfils agafats abans de començar els treballs d'esbrossada i perfils finals de l'obra una vegada 

compactat el farciment segons el tipus de secció teòrica. 

La contracta s'encarregarà de buscar les zones de préstec i els materials de préstec. Tal decisió serà 

sotmesa al criteri de la Direcció d’obra. 

L'abonament es realitzarà aplicant els següents preus unitaris: 

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
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Els preus anteriors inclouen totes les operacions de subministrament, transport, posada en obra i 

acabats que exigeix el present plec. També es consideren incloses les operacions de tamisatge i 

selecció del material, manual o mecànicament, per a aconseguir les condicions referents en els 

materials de farciment consignades en l'apartat 2.2.22 . 

2.3.5 Farciment de rases i pous. Compactació  

S'emplenarà l'espai lliure de la rasa amb el material adequat aprovat per la Direcció d’obra (de la 

mateixa obra o de préstec). 

En el cas que s'hagi de portar a terme un farciment especial, aquest es farà amb el material que 

compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec. 

El farciment i compactació es faran amb corrons manuals o bé compactadors lleugers. El farciment 

es farà en els dos costats alhora amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament de la canonada o 

element de drenatge. 

No s'admetrà l'ús de maquinària pesada de piconat i de vibració quan el grossor de les capa entre el 

punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre. 

És convenient evitar càrregues excessives durant el procés de construcció, com per exemple el tràfic 

de maquinària i vehicles pesats per sobre de la canonada coberta. 

La retirada dels puntals i sobretot de la traves s'efectuarà al mateix temps que el farciment, tram a 

tram, de manera que la part quedi sense apuntalar es pugui emplenar i compactar a continuació. 

L'abonament es realitzarà aplicant els següents preus unitaris: 

m3 Farciment i piconat de rasa de 1,5 m d'ample, com a màxim, amb material tolerable, en 

Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons 

condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia 

obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat 

sobre perfil teòric 

m3 Rebliment amb material procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del 

Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric. 

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació 

segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 
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2.4   Execució de les obres dels aiguamolls 

2.4.1 Definició general de l’actuació 

El conjunt d'actuacions té com a objectiu la construcció dels aiguamolls construïts (sense tenir en 

compte el moviment de terres). 

Aquestes actuacions inclouen: 

 Impermeabilització dels talussos i de la base dels aiguamolls 

 Disposició del substrat en els aiguamolls 

 Plantació de la vegetació (Juncus sp) 

2.4.2 Impermeabilització de les bases i talussos dels aiguamolls 

Definició 

Conjunt de treballs necessaris amb la finalitat d'impermeabilitzar els talussos d'entrada, sortida i 

laterals dels aiguamolls. 

Materials 

S'utilitzarà una làmina impermeable de PEAD de 3 mm d’espessor, embolicada amb una làmina de 

geotextil de 300 g/m2 i de les característiques indicades en el punt 2.2.26 del present Plec. 

Execució de les obres 

Es disposarà una capa de cautxú damunt dels talussos i s'ancorarà en la seva part superior 

mitjançant una rasa d'ancoratge de 20x20 cm i a 20 cm de distància tal com s'indica en els plànols. 

Amidament i abonament 

S'abonarà per m2 realment col·locat i satisfactòriament en cada aiguamoll segons la quantitat 

reflectida en el Quadre de Preus. 

m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 3 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i  

encavalcaments, per a impermeabilització d'aiguamolls, totalment col·locada 

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per 

ambdues  cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per 

retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, 

totalment col·locat 
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2.4.3 Disposició de graves en els aiguamolls 

Definició 

Conjunt de treballs necessaris amb la finalitat de disposar correctament les graves a l'interior dels 

aiguamolls artificials de flux subsuperficial. 

Materials 

S'entén per graves per a aiguamoll de flux subsuperficial l'àrid calcari procedent del picat i trituració 

de pedra o grava natural, i posterior garbellat i selecció de materials granulars, que estan exempts 

d'argiles, marga o altres materials perjudicials. 

Aquestes graves s'utilitzaran per a formar el paquet filtrant i el suport dels canyís en els denominats 

aiguamolls construïts de flux subsuperficial: 

AIGUAMOLL FLUX SUBSUPERFICIAL VERTICAL ETAPA 1: 

 Grava gruixuda de 20-40 mm de d10 

 Grava intermitja de 5-20 mm de d10 

 Grava fina de 2-8 mm de d10 

AIGUAMOLL FLUX SUBSUPERFICIAL VERTICAL ETAPA 2: 

 Grava gruixuda de 20-40 mm de d10 

 Grava intermitja de 2-8 mm de d10 

 Sorra 0,25-0,4 mm de d10 

AIGUAMOLL FLUX SUBSUPERFICIAL HORITZONTAL: 

 Grava gruixuda de 20-40 mm de d10 

 Grava intermitja de 5-6 mm de d10 

Execució de les obres 

Primer es disposen les graves gruixudes en l'entrada i sortida dels aiguamolls en la quantitat i forma 

que indiquen els plànols i el pressupost. Després es disposarà la grava fina amb cura de no barrejar-

la amb la gruixuda. S'ha de tenir en cura en no oblidar de col·locar les canonades de drenatge, ja 

que aquestes van enterrades sota la s graves gruixudes. 
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Amidament i abonament 

S'amidarà per m3 realment col·locat i satisfactòriament en cada aiguamoll segons la qualitat 

reflectida en el Quadre de Preus. 

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense 

fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, 

mesurat sobre perfil teòric 

m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm de d10 segons plànols, 

estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 

perfil teòric 

2.4.4 Plantació dels canyís als aiguamolls construïts 

Definició 

Aquesta partida defineix el conjunt de treballs necessaris per a implantar el canyís en els aiguamolls 

construïts de flux subsuperficial. 

Materials 

Els necessaris per a plantar correctament les especies seleccionada per a aquest projecte, 

Phragmites Australis 

Execució de les obres 

La plantació de les macròfits es durà a terme quan ja estiguin col·locats correctament els dos tipus 

de graves, totes les estructures d'entrada i sortida de l'aigua i el circuit d'aigua funcioni 

correctament. 

En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que mai s'ha de permetre l'assecat de les arrels de les 

plantes. La posada en funcionament del sistema ha de ser anteriors a la plantació. Això implica que 

la plantació és l'última fase del procés constructiu. 

Es realitzarà un forat de plantació en el substrat la grandària del com he de ser el necessari perquè 

no s'espatllin les arrels. Per a plantar-lo, s'introduiran les arrels dintre d'aquest forat. 

Distribució de les plantes: 

 Aiguamoll FSS: tota la superfície es plantarà amb Phragmites Australis 
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Amidament i abonament 

S'inclou en aquest capítol de plantació la col·locació de cada unitat de planta. La plantació s'amidarà 

per unitat (u.) realment plantada satisfactòriament en cada aiguamoll construït segons la qualitat 

reflectida en els Quadres de Preus. 

m2  Subministrament i plantació de Phragmites Australis sobre llit de graves i sorra, en 3 ut/m2 

2.4.5 Plantació d'espècies arbòries a l’EDAR 

Definició 

Aquesta partida defineix el conjunt de treballs necessaris per a implantar una vegetació d'enjardinat 

en l’EDAR. 

Materials 

Els necessaris per a plantar correctament aquestes espècies. Es replantaran les espècies presents a 

la parcel·la on es realitzarà l'Obra. 

Execució de les obres 

Es plantaran quan tota l'obra estigui acabada i els camins delimitats, així com els espais verds. 

En qualsevol cas s'ha de tenir en compte que mai s'ha de permetre l'assecat de les arrels de les 

plantes. La posada en funcionament del sistema ha de ser anterior a la plantació. Això implica que la 

plantació és l'última fase del procés constructiu. 

Es realitzarà un forat de plantació en el terreny la grandària del com ha de ser el necessari per a no 

espatllar les arrels i es col·locarà la planta dintre. 

Amidament i abonament 

S'inclou en aquest capítol de plantació la col·locació de cada unitat de la planta. La plantació arbòria 

s'amidarà per unitat (u.) realment plantats satisfactòriament a l’EDAR segons la qualitat reflectida 

en el Quadre de Preus. 

u. Retirada, manteniment i replantació d'arbres autòctons en pendents de fins el 75% 
 
u.  Subministrament i plantació de Juniperus communis arbutiu de 40-50 cm d'alçària, en clot 

de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, protector de base, incorporació 
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars 
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra 
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2.5   Execució d’obres de formigó 

2.5.1 Acer en armadures per a formigó armat 

Definició i abast 

Es defineixen com armadures a emprar en formigó armat al conjunt de barres d'acer que es 

col·loquen a l'interior de la massa de formigó per a ajudar a aquest a resistir els esforços que està 

sotmès. 

L'abast de les corresponents unitats d'obra inclou les següents activitats: 

 El subministrament de les corresponents barres i malles electrosoldades d'acer 

 El seu tall, doblegat i col·locació, així com el seu posicionament i fixació perquè no 

sofreixin desplaçaments durant l'abocament i vibrat del formigó 

 Els solapaments no indicats en els plànols, els minvaments i els despuntis 

Materials 

Els acers a emprar en armadures compliran les condicions especificades en el punt 2.2.13 del 

present Plec. 

Les armadures estaran formades per acers del tipus B 500 S, segons s'indiqui en els plànols. 

Execució de les obres 

Les barres es fixaran convenientment de manera que conservin la seva posició relativa durant 

l'abocament i compactació del formigó, sent preceptiu l'ocupació de separadors que mantinguin les 

barres principals i els estreps amb els recobriments mínims exigits per la Instrucció de Formigó 

Estructural EHE. 

El doblegat de l'armadura es realitzarà en fred. No es redreçaran colzes, excepte si es pot verificar 

que no s'espatllaran. 

Les restants condicions de l'execució d'aquesta unitat d'obra seran les indicades en la mateixa 

Instrucció EHE. 

Control de qualitat 

El control de qualitat dels materials s'efectuarà d'acord amb l'indicat en el corresponent capítol del 

present Plec. 

El Contractista comprovarà que es compleix l'indicat en el present capítol, especialment referent a 

dimensions i recobriments així com el diàmetre i el tipus d'acer emprat. En qualsevol moment la 

Direcció de l'Obra podrà comprovar el compliment de tot el prescrit. 
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No es podrà procedir al formigonat fins a rebre, per part de la Direcció d’obra, l'acceptació de la 

col·locació de les armadures. 

Les desviacions permissibles (definides com els límits acceptats per a les diferències entre 

dimensions especificades en projecte i dimensions reals en obra) en el cort i col·locació de les 

armadures seran les següents: 

a. Longitud de tall, L 

 Si L < 6 metres:      20 mm 

 Si L > 6 metres:       30 mm 

b. Dimensions de barres doblegades, L 

 Si L < 0,5 metres:      ±10 mm 

 Si 0,5 metres < L < 1,50 metres:    ±15 mm 

 Si L > 1,50 metres:     ±20 mm 

c. Recobriment 

 Desviacions en menys:     5 mm 

 Desviacions en més, essent h el cantell total de l’element: 

o Si h < 0,50 metres:     ±10 mm 

o Si 0,50 m < h < 1,50 metres:    ±15 mm 

o Si h > 1,50 metres:     ±20 mm 

d. Distància entre superfícies de barres paral·leles consecutives, L 

 Si L < 0,05 metres:     ± 5mm 

 Si 0,05 m < L < 0,20 metres:    ± 10 mm 

 Si 0,20 m < L < 0,40 metres:    ± 20 mm 

 Si L > 0,40 metres:      ± 30 mm 

e. Desviació en el sentit del canto o del ancho de l’element de qualsevol punt de l’eix de 

l’armadura, essent L el canto total o el ancho total de l’element en cada cas, 

 Si L < 0,25 metres:     ± 10 mm 

 Si 0,25 m < L < 0,50 metres:    ± 15 mm 
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 Si 0,50 m < L < 1,50 metres:    ± 20 mm 

 Si L > 1,50 metres:     ± 30 mm 

Amidament i abonament 

Les armadures s'amidaran per quilograms (kg) col·locats en obra, deduïts dels Plànols, aplicant per a 

cada tipus d'acer els pesos teòrics unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels mateixos. 

Aquests pesos teòrics seran els que s’indiquen a la Taula 2.10. 

Diàmetre nominal (mm) Pes (kg/m) 

4 0,10 

5 0,15 

6 0,22 

8 0,39 

10 0,62 

12 0,89 

16 1,58 

20 2,47 

Taula 2.10 Pesos tèorics unitaris per a cada tipus d’acer 

No serà d'abonament l'excés d'obra que per la seva conveniència, errors i altres causes executi el 

Contractista, així com cap percentatge en concepte de retallades, patilles, ganxos, separadors, 

suports, filferro de lligat, etc., ni els solapaments que, per la seva conveniència, realitzi i no es trobin 

fitats en els plànols. Tampoc seran d'abonament els solapaments no especificats en els plànols, que 

es consideren inclosos en el preu. Les armadures s'abonaran segons els preus unitaris 

corresponents del Quadre de Preu Nº 1: 

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col.locat 

2.5.2 Obres de formigó 

Definició i abast 

Es defineixen com obres de formigó les realitzades amb aquest producte, barreja de ciment, aigua, 

àrid fi, àrid gruixut i eventualment productes d'addició, que al fargar i endurir adquireixen una 

notable resistència. 

L'abast de les corresponents unitats d'obra inclou les següents activitats: 

 La fabricació o el subministrament del formigó. 
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 La seva posada en l'interior del motlle, format pels encofrats, utilitzant els mitjans 

necessaris, tals com canaletes, bombes, grues, etc. 

 El vibrat amb l'objecte d'evitar la formació de coqueers. 

 El curat del formigó i la protecció contra pluja, gelades, etc. 

Materials 

Els formigons a utilitzar compliran allò que ja s’ha especificat al capítol corresponent del present 

Plec. Els materials per als formigons tindran les característiques que s’indiquen a la Taula 2.11. 

Element Resistència 
mínima 
(kg/cm2) 

Dimensions 
màximes de 
l’àrid (mm) 

Neteja 150 40 

Rebliment 150 40 

Cimentacions 150, 200, 250 25, 40 

Murs 300 20 

Lloses i taulers 300 20 

Arquetes 200 40 

Taula 2.11 Característiques dels materials per als formigons 

Els additius que en el seu moment pot aprovar el Director de les Obres amb motiu d'augmentar el 

seu treballabilitat s'afegiran sobre el camió formigonera una vegada arribat al tall d'obra, garantint-

se, almenys, un pastat enèrgic durant deu minuts. La treballabilitat en cap cas podrà assolir-se a 

força de airejants. 

Execució de les obres 

Condicions generals 

L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou entre unes altres les operacions 

descrites a continuació. 

Transport 

Per al transport del formigó s'utilitzaran procediments adequats perquè les masses arribin al lloc de 

la seva col·locació sense experimentar variació sensible de les característiques que posseïen recent 

pastades, és a dir, sense presentar disgregació, intrusió de cossos estranys, canvis apreciables en el 

contingut d'aigua, etc. Especialment es cuidarà que les masses no arribin a assecar-se tant que 

s'impedeixi o dificulti la seva adequada posada en obra i compactació. 
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Quan s'emprin formigons de diferents tipus de ciments, es netejarà curosament el material de 

transport abans de fer el canvi de conglomerant. 

La distància de transport sense batut del formigó quedarà limitada als següents valors: 

 Vehicle sobre rodes                               150 m 

 Transportador pneumàtic                 50 m 

 Bomba      500 m 

 Cintes transportadores    200 m 

Quan la distància de transport de formigó fresc sobrepassi els límits indicats deurà transportar-se 

en vehicles proveïts d'agitadors. 

En tot allò que no contradigui l'indicat en el present Plec serà d'aplicació l'indicat en l'apartat 610.7 

del PG-3/75. 

Preparació del tall 

Abans d'abocar el formigó fresc sobre la roca o sòl de fonamentació o sobre la tongada inferior de 

formigó endurit, es netejaran les superfícies fins i tot amb doll d'aigua i aire a pressió, i s'eliminaran 

els tolls d'aigua que hagin quedat. 

Prèviament al formigonat d'un tall, la Direcció d’obra podrà comprovar la qualitat i dimensions dels 

encofrats, podent ordenar la rectificació o reforç d'aquests si al seu judici no tenen la suficient 

qualitat de terminació o resistència o no s'ajusten a les dimensions de Projecte. 

També podrà comprovar que les barres de les armadures es fixen entre si mitjançant les oportunes 

subjeccions, mantenint-se la distància a l'encofrat i al formigó de neteja o farciment, de manera que 

quedi impedit tot moviment d'aquelles durant l'abocament i compactació del formigó, i permeti a 

aquest embolicar-les sense deixar coqueres. Aquestes precaucions deuran extremar-se amb els 

cèrcols dels suports i armadures de les plaques, lloses o voladissos, per a evitar el seu descens. 

Així mateix, es comprovarà la neteja de les armadures i formigons anteriors, la no existència de 

restes d'encofrats, filferros, etc. 

Aquestes comprovacions no disminueixen en gens la responsabilitat del Contractista quant a la 

qualitat de l'obra resultant. 

Prèviament a la col·locació en sabates i fons de fonaments, es recobrirà el terreny amb una capa de 

formigó H-150 de deu centímetres (10 cm) d'espessor mínim per a neteja de igualació, i es cuidarà 

d'evitar que caigui terra sobre ella, o durant el subsegüent formigonat. 

Per a iniciar el formigonat d'un tall se saturarà d'aigua la capa superficial de la tongada anterior i es 

mantindran humits els encofrats. 
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Dosificació i fabricació del formigó 

Deurà complir-se el que sobre el particular assenyala la Instrucció EHE i el corresponent apartat del 

present Plec. 

Els additius s'afegiran d'acord amb la proposta presentada pel contractista i aprovada expressament 

per la Direcció d’obra. 

Posada en obra del formigó 

Com norma general no deurà transcórrer més d'una hora (1 h) entre la fabricació del formigó i la 

seva posada en obra i compactació. Podrà modificar-se aquest termini si s'empren conglomerantso 

additius especials, prèvia autorització del Director d'Obra, podent-se augmentar a més quan 

s'adoptin les mesures necessàries per a impedir l'evaporació de l'aigua o quan concorrin condicions 

favorables d'humitat i temperatura. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de masses que 

acusin un principi d'enduriment, segregació o dessecació. El Contractista proposarà la planta de 

subministrament a la Direcció d’obra, la qual, d'acord amb aquestes condicions acceptarà o 

rebutjarà la mateixa. 

En cap concepte es tolerarà l'addició d'aigua al formigó una vegada realitzada la barreja en la 

central. 

Deuran disposar-se bastides, castilletes, passarel·les i tots aquells elements necessaris per a la 

circulació del personal, d'abocament, posada en obra i compactació, sense que per això tingui dret a 

abonament de cap tipus. 

No es permetrà l'abocament lliure del formigó des d'altures superiors a un metre i mig (1,5 m) 

quedant prohibit el llançar-lo amb la pala a gran distància, distribuir-lo amb rastells, fer-lo avançar 

més d'un metre (1 m) dintre dels encofrats, o col·locar-lo en capes o tongades l'espessor de les 

quals sigui superior al que permeti una compactació completa de la massa. 

L'abocament ha de ser lent per a evitar la segregació i el rentat de la barreja ja abocada. 

La velocitat de formigonat ha de ser suficient per a assegurar que l'aire no quedi atrapat i assenteix 

el formigó. 

Tampoc es permetrà l'ocupació de canaletes i trompes per al transport i abocament del formigó, 

tret que la Direcció d’obra ho autoritzi expressament en casos particulars. 

El Contractista proposarà al Director d'Obra els sistemes de transport i posada en obra, personal 

maquinària i mitjans auxiliars que es vagin a emprar per a la seva aprovació o comentaris. 

En tots els elements que sigui necessari per a complir amb l'indicat, s'utilitzarà el bombament del 

formigó. El Contractista proposarà a la Direcció d’obra, d'acord amb l'indicat en el paràgraf anterior, 

el procediment de bombament, maquinària, etc. previst, la qual cosa deurà ser expressament 

aprovat prèviament al començament de l'execució de la unitat d'obra. En qualsevol cas la bomba 

penetrarà fins al fons de la tongada a formigonar. 
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En tot allò que no contradigui l'indicat en el present Plego, serà d'aplicació l'indicat en Instrucció 

EHE i els seus comentaris. 

Compactació del formigó 

Estalvi en els casos especials, la compactació del formigó es realitzarà sempre per vibració, de 

manera tal que s'eliminin els buits i possibles coqueres, sobretot en els fons i paraments dels 

encofrats, especialment en els vèrtex i arestes i s'obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que 

arribi a produir-se segregació. 

El procés de compactació deurà perllongar-se fins que refluya la pasta a la superfície. 

La freqüència de treball dels vibradors interns a emprar no deurà ser inferior a sis mil cicles per 

minut. Aquests aparells deuen submergir-se ràpida i profundament en la massa, cuidant de retirar 

l'agulla amb lentitud i a velocitat constant. Quan es formigonegi per tongades, convé introduir el 

vibrador fins que la punta penetri en la capa subjacent, procurant mantenir l'aparell vertical o 

lleugerament inclinat. 

En el cas que la Direcció d’obra autoritzi la utilització de vibradors de superfície, donat l'escàs 

espessor de les soleres, lloses o taulers a formigonar, la freqüència de treball dels mateixos serà 

superior a tres mil cicles per minut. 

Els valors òptims, tant de la durada del vibrat com de la distància entre els successius punts 

d'immersió, depenen de la consistència de la massa, de la forma i dimensions de la peça i del tipus 

de vibrador utilitzat, no sent possible, per tant, establir xifres de validesa general. El Contractista 

proposarà a la Direcció d’obra el tipus de vibradors i els valors dels citats paràmetres per a la seva 

aprovació, devent ser dits valors els adequats per a produir en tota la superfície de la massa vibrada 

una humectació brillant, sent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en pocs punts 

més prolongadament. 

El Contractista proposarà així mateix a la Direcció d’obra la dotació mínima de vibradors existents a 

cada moment en cada tall, així com el nombre de grups electrógenos o compressors, segons el tipus 

de vibrador, disponibles en l'obra. En qualsevol cas, en un tall on es produeixi el formigonat, deurà 

existir, com a mínim, un vibrador de recanvi, i en el conjunt de l'obra, així mateix, un grup 

electrògen o compressor de reserva. Si, pel motiu que fora, s'avaria un dels vibradors empleats i no 

es pot substituir immediatament, es reduirà el ritme de formigonat o el Contractista procedirà a 

una compactació per piconat aplicat amb barra, suficient per a acabar l'element que s'està 

formigóando, no podent-se iniciar el formigonat d'altres elements mentre no s'hagin reparat o 

substituït els vibradors avariats. 

En tot allò que no contradigui l'indicat en el present Plego serà d'aplicació l'indicat en la Instrucció 

EHE i els seus comentaris. 

Juntes de formigonat 

Les juntes de formigonat no previstes en els plànols se situaran en adreça el més normal possible a 

la de les tensions de compressió i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya  61 
  

 

d'aquesta manera, de les zones en les quals l'armadura estigui sotmesa a fortes traccions. Si el 

plànol de la junta resulta mal orientat, es destruirà la part de formigó que sigui necessari eliminar 

per a donar a la superfície l'adreça apropiada. 

Quan el formigonat es vagi a reprendre en un termini màxim de tres dies, les juntes es netejaran de 

tota brutícia o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids 

al descobert, mitjançant l'aplicació de doll d'aigua i aire. Realitzada l'operació de neteja, 

s'humitejarà la superfície de la junta, sense arribar a entollar-la, abans d'abocar el formigó. 

Quan el formigonat es vagi a reprendre en un termini superior a tres dies, les juntes es netejaran de 

tota brutícia o àrid que hagi quedat solt i es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids 

al descobert, mitjançant l'aplicació de doll d'aigua i aire, dintre dels tres dies següents al formigonat 

previ. Una vegada es vagi a conducta al formigonat de la següent fase, es netejarà novament tota 

brutícia o àrid que hagi quedat solt mitjançant una nova aplicació de doll d'aigua i aire i s'humitejarà 

la superfície de la junta, sense arribar a entollar-la, abans d'abocar el formigó. 

En qualsevol cas, tenint en compte l'anteriorment assenyalat, el Contractista proposarà a la Direcció 

d’obra, per al seu vistiplau o objeccions, la disposició i forma de les juntes entre tongades o de 

limitació de tall que estimi necessàries per a la correcta execució de les diferents obres i estructures 

previstes amb quinze (15) dies d'antelació a la data que es prevegi realitzar els treballs. 

No s'admetran suspensions de formigonat que tallin longitudinalment les bigues, adaptant-se les 

precaucions especialment per a assegurar la transmissió d'esforços, tals com dentat de la superfície 

de junta o disposició d'armadures inclinades. Si per avaries imprevisibles o no subsanables, o per 

causes de força major quedarà interromput el formigonat d'una tongada, es disposarà el 

formigonat fins a llavors col·locat d'acord amb l'assenyalat en apartats anteriors. 

En tot allò que no contradigui l'indicat en el present Plec serà d'aplicació l'indicat en la Instrucció 

EHE i els seus comentaris. 

Curat del formigó 

Durant el primer període d'enduriment, se sotmetrà el formigó a un procés de curat que es 

perllongarà al llarg d'un termini, segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions climatològiques. 

Com norma general es perllongarà el procés de curat un mínim de set (7) dies, devent augmentar-se 

aquest termini quan s'utilitzin ciments d'enduriment lent o en ambients secs i calorosos, que si 

escau determinarà la Direcció d’obra. Quan les superfícies de les peces hagin d'estar en contacte 

amb aigües o filtracions salines, alcalines o sulfatades, és convenient augmentar el citat termini de 

set (7) dies en un cinquanta per cent (50%) com a mínim. 

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó mitjançant 

reg per aspersió que no produeixi desllavat. L'aigua emprada en aquestes operacions deurà posseir 

les qualitats exigides en la Instrucció EH-91. 

Altre procediment de curat consisteix a cobrir el formigó amb sacs, palla, o altres materials anàlegs i 

mantenir-los humits mitjançant regs freqüents. En aquests casos, deu prestar-se la màxima atenció 



DOCUMENT Nº 3   PLEC DE CONDICIONS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

 
 

62               Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

que aquests materials siguin capaços de retenir la humitat i estiguin exempts de sals solubles, 

matèria orgànica (restes de sucre en els sacs, palla en descomposició, etc.) o altres substàncies que, 

dissoltes i arrossegades per l'aigua de curat, puguin alterar l'enduriment i primer enduriment de la 

superfície de formigó. 

En cap cas es permetrà l'ocupació d'aigua de mar. 

El curat per aportació d'humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies mitjançant 

recobriments plàstics i altres tractaments adequats, sempre que tals mètodes, especialment en el 

cas de masses seques, ofereixin les garanties que s'estimin necessàries per a assolir, durant el 

primer període d'enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa. La utilització de 

productes filmògens deurà ser prèviament aprovada per l'Adreça de l'Obra. 

Acabat de formigó 

Les superfícies de formigó hauran de quedar acabades de manera que presentin bon aspecte, sense 

defectes ni rugositats. Si tot i les les precaucions preses apareguessin defectes o coqueres, es picarà 

i emplenarà, prèvia aprovació de la Direcció d’obra, amb morter del mateix color i qualitat del 

formigó. 

Observacions generals respecte a l'execució 

Serà d'aplicació l'indicat en la Instrucció EHE i els seus comentaris. Es recomana que en cap moment 

la seguretat de l'estructura durant l'execució sigui inferior a la prevista en el projecte per a 

l'estructura en servei. 

Prevenció i protecció contra accions físiques i químiques 

Serà d'aplicació l'indicat la Instrucció EHE i els seus comentaris. 

Ús d'additius 

El Contractista, per a aconseguir una major homogeneïtat, compacitat, impermeabilitat, 

treballabilitat, etc., dels formigons i morters, podrà sol·licitar de la Direcció d’obra la utilització 

d'additius adequats d'acord amb les prescripcions de la Instrucció EHE, sent opcional per a aquesta 

l'autorització corresponent. 

No seran d'abonament els additius que poguessin ser autoritzats per la Direcció d’obra a petició del 

Contractista. 

formigonat en condicions adverses 

 Formigonat en temps plujós 

En temps plujós no es podrà formigonar si la intensitat de la pluja pot perjudicar la qualitat del 

formigó o el seu acabat. 
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La iniciació o continuació dels treballs, en la forma que es proposi, deurà ser aprovada, 

eventualment per la Direcció d’obra, contant amb les proteccions necessàries en el tall. Qualsevol 

sobrecost a causa de aquest motiu no serà d'abonament. 

En qualsevol cas, el Contractista proposarà a la Direcció d’obra els mitjans que disposarà en cada 

tall que es vagi a formigonar per a preveure les possibles conseqüències de la pluja durant el 

període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels diferents elements sense 

l'aprovació expressa de dites mitges per part de la Direcció d’obra i el subministrament dels 

mateixos a cada tall per part del Contractista. 

 Formigonat en temps fred 

Se seguiran les directrius de la Instrucció EHE i els seus comentaris. 

Si la superfície sobre la qual s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'eliminarà prèviament la part 

afectada. 

Si la necessitat de formigonar en aquestes condicions part del Contractista, les despeses i 

problemes de tot tipus que això origini seran de compte i risc del Contractista. En qualsevol cas, la 

decisió de formigonar a temperatures inferiors a cinc graus centígrads (5º C) deurà ser adoptada per 

la Direcció d’obra. 

En tot allò que no contradigui l'indicat en el present Plego serà d'aplicació l'indicat en la Instrucció 

EHE i els seus comentaris. 

 Formigonat en temps calorós 

Se seguiran les directrius de la Instrucció EHE i els seus comentaris. 

En qualsevol cas, la decisió de formigonar a temperatures superiors a quaranta graus centígrads 

(40º C) haurà de ser adoptada per la Direcció d’obra. 

Formigons estructurals 

En cap concepte es començarà el formigonat d'un element estructural mentre la Direcció d’obra no 

doni la seva aprovació al replanteig, alineació, anivellació i aplomat de les armadures i encofrats. 

 Formigó armat en el tanc Imhoff i el pretractament 

S'utilitzarà formigó HA30/P/20/IV+Qb, amb grandàries màximes d'àrid de vint mil·límetres (20 mm). 

Aquests formigons es col·locaran, generalment, per mitjà de bombes. 

El formigonat en murs, alçats, estreps i estructures anàlogues es realitzarà de forma contínua entre 

les juntes de dilatació, retracció i construcció assenyalades en els plànols. Amb l'aprovació del  
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Director d'Obra es podran establir juntes de formigonat seguint les condicions recollides en 

l'apartat corresponent, juntes de formigonat, del present Plec. 

Prèviament al formigonat es comprovaran els talussos, mexinals i juntes de quadradet, d'acord amb 

l'assenyalat en el projecte o especificat per la Direcció d’obra. 

No es permetrà el formigonat de més de dos metres (2 m) d'altura per dia de treball, sent la 

tongada màxima de cinquanta centímetres (50 cm). 

 Formigó armat en bigues i lloses no pretensades 

S'utilitzaran formigons HA-30/P/20/IV+Qb, amb grandàries màximes d'àrid de vint mil·límetres(20 

mm). Aquests formigons es col·locaran, generalment, per mitjà de bombes. 

Aquestes estructures es formigonarán de forma contínua entre les juntes de dilatació i retracció 

fixades en els plànols. 

No podran establir-se juntes de construcció excepte causa de força major, en aquest cas deurà ser 

autoritzat pel director d'Obra, sempre d'acord amb l'indicat en l'esmentat apartat de juntes de 

formigonat. Per tant, el Contractista deurà disposar de, almenys, una bomba de reserva sempre que 

procedeixi al formigonat d'aquests elements, sense la condició dels quals no podrà començar els 

treballs corresponents a la unitat d'obra. 

Control de qualitat 

El Control de Qualitat dels materials s'efectuarà d'acord amb l'indicat en el corresponent punt del 

present Plec. 

El Contractista comprovarà que es compleix l'indicat en la Documentació Tècnica, especialment el 

referent a dimensions, així com el tipus de formigó emprat. En qualsevol moment l'Adreça de l'Obra 

podrà comprovar el compliment de tot el prescrit. 

En tot allò que no contradigui l'indicat en el present plec serà d'aplicació l'indicat en la Instrucció 

EHE i els seus comentaris. 

Condicions generals 

Els preus inclouen el subministrament dels materials, la neteja d'encofrats i armadures, la 

preparació de juntes, la fabricació, el transport i posada en obra, fins i tot bombament quan fos 

necessari d'acord amb les condicions del present plec i el vibrat i curat del formigó, fins i tot les 

proteccions per temps plujós, calorós o fred. 

Així mateix, en l'aplicació dels preus s'entenen incloses les obres necessàries per a l'adequat 

abocament del formigó. Tampoc s'abonaran per separat les operacions que calgui efectuar per a 

netejar, arrebossar i reparar les superfícies de formigó en les quals s'acusin irregularitats dels 

encofrats superiors a les toleràncies, o que presentin defectes. 

S'abonaran els preus que figuren en els quadres de preus com: 
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m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col.locació, vibrat i curat 

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col.locació, vibrat i curat 

2.5.3 Encofrats 

Definició i abast 

Es defineix com encofrat l'element destinat al modelo in situ de formigons. 

El encofrat pot ser recuperable o perdut, entenent-se per això últim el qual queda embegut dintre 

del formigó o entre el formigó i el terreny. Aquest últim cas requerirà l'acceptació prèvia de la 

Direcció d’obra, no sent objecte de suplement tret que així es determini en el Projecte per 

impossibilitat manifesta. 

L'abast de les corresponents unitats d'obra inclou les següents activitats: 

 El subministrament de les corresponents peces, taulers, panells, etc. 

 Els elements de fixació, subjecció i suport necessaris per al muntatge i estabilitat dels 

encofrats, així com les fitacions i les cimbres que no siguin objecte d'abonament, d'acord 

amb el capítol corresponent del present plec. 

 El muntatge i col·locació dels encofrats, el seu posicionament i anivellació. 

 El desencofrat i la retirada de tots els materials empleats, siguin o no reutilitzables en l'obra 

i el transport a magatzem o abocador d'aquests últims. 

Materials 

Els materials a utilitzar en els encofrats compliran les característiques assenyalades en el 

corresponent apartat del present Plec. 

Execució de les obres 

Els encofrats, així com les unions dels seus distints elements, posseiran una resistència i rigidesa 

suficient per a resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les càrregues fixes, càrregues 

variables i accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del 

procés de formigonat i especialment, les degudes a la compactació de la massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de cinc milímetres(5 mm) per als moviments 

locals i la mil·lèsima (1/1000) de la llum per als de conjunt. 

Quan la llum d'un element sobrepassi els sis metres (6 m), es disposarà el encofrat de manera que, 

una vegada desencofrada i carregada la peça, aquesta presenti una lleugera contrafeta de l'ordre 

del mil·lèsim (1/1000) de la llum, per a aconseguir un aspecte agradable. 
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Els encofrats seran suficientment estancs per a impedir pèrdues apreciables de lleurada, donat la 

manera de compactació previst. 

Les superfícies interiors dels encofrats apareixeran netes en el moment del formigonat. Per a 

facilitar aquesta neteja en els fons dels murs i piles, deuran disposar-se obertures provisionals en la 

part inferior dels encofrats corresponents. 

Quan s'encofrin elements de gran altura i petit espessor a formigonar d'una vegada, es deuran 

preveure en les parets laterals dels encofrats finestres de control de dimensió suficient per a 

permetre la compactació del formigó a través de les mateixes. Aquestes obertures es disposaran a 

una distància horitzontal i vertical no major d'un metre (1 m) i es tancaran abans que el formigó 

arribi a la seva altura. 

Quan sigui necessari, i amb la finalitat d'evitar la formació de fisures en els paraments de les peces, 

s'adoptaran les oportunes mesures perquè els encofrats no impedeixin la lliure retracció del 

formigó. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran per a evitar que absorbeixin l'aigua continguda en el formigó. 

Per altra banda, es disposaran les taules de manera que es permeti la seva lliure enrederament, 

sense perill que s'originin esforços o deformacions anormals. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries perquè les arestes vives de formigó resultin bé 

acabades, col·locant berenjenos per a axaflanar aquestes arestes, sense que aquests siguin 

d'abonament. No es toleraran imperfeccions majors de cinc milímetres(5 mm) en les línies de les 

arestes. 

El Contractista presentarà a la Direcció d’obra, per a qualsevol tipus de encofrat, una proposta 

incloent tipus de encofrat, materials, modulació, mètodes de col·locació, maquinària de trasllat de 

panells, nombre d'elements a emprar, rendiment, nombre de posades a realitzar per a cada 

element, etc. La Direcció d’obra podrà exigir la modificació de determinats elements de la proposta 

com condició prèvia per a la seva aprovació, així com podrà comprovar l'existència del suficient 

nombre de mòduls en obra per a garantir la continuïtat de l'obra i el compliment dels terminis. 

Les juntes de draps, o panells verticals i horitzontals, així com les juntes de construcció, aniran 

completament alineades al llarg de tot el front i, en els murs i elements de gran superfície, duran 

berenjenos en les mateixes. Quan l'acabat a causa del encofrat no quedi estèticament correcte per 

la necessitat d'utilitzar mitjos panells i sempre que la Direcció d’obra ho ordeni per raons d'estètica, 

s'utilitzaran berenjenos i/o bimbell. Únicament en aquest últim supòsit donaran dret a abonament 

independent del corresponent preu de encofrat, sempre que no es trobin definits en els plànols. 

El encofrat de les juntes es realitzarà de manera que disposi dels buits necessaris perquè ho 

travessin les armadures pasants i, al seu torn, el formigó no pugui fluir per aquests buits. Quan es 

prevegi la utilització de juntes d'estanqueïtat o construcció proveïdes de bandes de P.V.C., aquesta 

es col·locarà de tal forma que la meitat de la mateixa pugui fàcilment ser separada del formigó 

sense dany. 

Els filferros i ancoratges del encofrat que hagin quedat fixats al formigó es tallaran al ras del 

parament i se segellaran, excepte en els formigons vists., en aquest cas quedarà prohibit aquest 
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sistema. Els forats deixats en els paraments pels elements de fixació del encofrat s'emplenaran 

posteriorment amb morter en la forma que indiqui la Direcció d’obra, podent ser necessària la 

utilització de ciment expansiu, ciment blanc o qualsevol altre additiu que permeti obtenir el grau 

d'acabat especificat en el projecte. Així mateix, en les estructures que deguin ser estances, els 

elements de lligat i subjecció dels encofrats que travessen la secció de formigó estaran formats per 

barres o perns dissenyats de tal forma que puguin extreure's ambdós extrems i no quedi cap 

element metàl·lic embegut dintre del formigó a una distància del parament menor de vint-i-cinc 

milímetres(25 mm). El Contractista no tindrà dret a percebre labor alguna per la realització 

d'aquestes labors complementàries. 

A fi de facilitar la separació de les peces que constitueixen els encofrats, Podrà fer-se ús de 

desencofrants, amb les precaucions pertinents, ja que els mateixos, fonamentalment, no deuran 

contenir substàncies perjudicials per al formigó. En cap cas serà objecte d'abonament o suplement 

d'ús la utilització d'aquests productes. 

A títol d'orientació s'assenyala que podran emprar-se com desencofrants els vernissos 

antiadherents compostos de silicones, o preparats a força d'olis solubles en aigua o en greix diluït, 

evitant l'ús de gas-oil, greix corrent o qualsevol altre producte anàleg. 

L'ocupació de encofrats lliscants per a l'execució de les obres de fàbrica requerirà la presentació a la 

Direcció d’obra per al seu estudi, de la informació complementària necessària, amb indicació 

expressa de les característiques del mateix, plànols de detall del sistema, materials a emprar, 

maquinària, mitjans auxiliars i personal necessari, fases de treball, temps de desencofrat per a 

elements horitzontals i verticals, pla d'obra, etc. 

La Direcció d’obra, una vegada estudiada la proposta en un termini màxim de dues setmanes a 

partir de la data de lliurament de la totalitat de la documentació, resoldrà, bé acceptant la 

proposta, rebutjant-la o indicant els seus comentaris. 

El Contractista quedarà obligat a la resolució que adopti la Direcció d’obra, sense més limitacions 

que les quals poguessin derivar-se de l'aplicació del Reglament General de Contractes d'Estat. 

La resolució de la proposta no suposarà una ampliació del termini d'execució ni increment del preu 

ofert, sigui com anàs la mateixa. 

Es posarà especial atenció a retirar tot element del encofrat que pugui impedir el lliure joc de les 

juntes de retracció o dilatació, així com les articulacions si les hi ha. 

No es procedirà al desencofrat de cap element sense l'autorització prèvia de la Direcció d’obra. 

Orientativament poden utilitzar-se els terminis de desencofrat donats per la fórmula expressada en 

l'Article 21 de la Instrucció EH-91. La citada fórmula és només aplicable a formigons fabricats amb 

ciment Portland i en el cas que el seu enduriment s'hagi portat a terme en condicions ordinàries. 

En elements verticals que no suportin el seu pes propi en flexió, es mantindrà el encofrat durant un 

mínim d'onze hores (11 h), per a encofrats impermeables, de temps equivalent a quinze graus 
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centígrads (15º C) de temperatura ambient. Per a avaluar el temps equivalent es tindrà en compte 

la següent relació: 

 11 hores a 15ºC = 8 hores a 20ºC = 15 hores a 10ºC = 24 hores a 5ºC 

 8 hores a 15ºC = 6 hores a 20ºC = 12 hores a 10ºC = 18 hores a 5ºC 

Quan els elements suportin càrregues degudes al vent, no es desencofraran fins que hagin arribat a 

la resistència suficient per a resistir-les. 

En l'operació de desencofrat és norma de bona pràctica mantenir els fons de bigues i elements 

anàlegs durant dotze hores (12 h), desenganxats del formigó i a dos o tres centímetres (2 o 3 cm) 

del mateix, per a evitar els perjudicis que pogués ocasionar el trencament, instantània o no, d'una 

d'aquestes peces al caure des de gran altura. 

El desencofrat dels costaners de bigues i dels alçats de murs i sabates deurà realitzar-se com més 

aviat millor, a fi d'iniciar com més aviat les operacions de curat. 

Control de qualitat 

Els materials compliran l'especificat en el corresponent punt del present Plec o, en defecte d'això, 

de la normativa vigent. 

El Director d'Obra podrà inspeccionar visualment, així com exigir els corresponents certificats de 

qualitat dels materials. 

Amidament i abonament 

Els encofrats s'amidaran per metres quadrats (m2) de superfície en contacte amb el formigó sobre 

plànols o, en el cas que no fos possible, en l'obra. A aquest efecte, els forjats es consideraran 

encofrats per la cara inferior i vores laterals i les bigues pels seus laterals i fons. 

S'abonarà mitjançant aplicació dels preus corresponents dels Quadres de Preus. 

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, inclosa part proporcional d’accessoris per la 

posta en funcionament 

En cap cas seran d'abonament o suplement la utilització de encofrats perduts, tret que així es 

determini en el projecte, els berenjenos i cuadradils per a axaflanar arestes o regularitzar juntes, els 

productes desencofrants ni la utilització de encofrats lliscants o trepants, els andamiatges i suports, 

així com els encofrats de juntes de construcció, estanqueïtat o dilatació, pasamurs i caixetins. 

Quan un formigó previst amb acabat vist no té les característiques d'aquest, a més de pagar-se la 

unitat com per a formigó amb acabat no vist, s'executarà, a càrrec del Contractista, un revestiment 

o tractament superficial d'acord amb les directrius de la Direcció de l'obra. 

S'amidarà i abonarà com encofrat amb acabat vist qualsevol formigó que tingui previst un 

tractament o revestiment posterior. 
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2.6   Execució de conduccions i drenatges 

2.6.1 Arquetes 

Definició 

En aquesta unitat d'obra queden inclosos: 

 Els materials i operacions necessàries per a la realització de les arquetes, inclosos la 

solera de formigó, les parets d'obra, els patés, les parets i reduccions prefabricades i 

la tapa. 

 La neteja i manteniment del pou fins a la fi de l'obra. 

 Qualsevol altre treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 

correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 

Materials 

Tots els materials se sotmetran a l'aprovació de l'Enginyer Director i hauran de complir el que sobre 

ells s'indica en el corresponent punt del present Plego. 

Execució de les obres 

La solera serà de formigó H-200 en massa i s'ajustarà a les dimensions característiques definides en 

els plànols. L'execució de la solera es farà sense la presència d'aigua freàtica o de pluja, permetent-

se el formigonat de la mateixa contra el terreny, previ repàs i sanejat de les parets. 

Les parets de les arquetes són de maó calat de 29x14x10 cm arrebossat interiorment amb morter 

de ciment. El maó es col·locarà d'horitzontalment. Les parets exteriors seran farcides amb el morter 

que faci mancada per a evitar discontinuïtats. 

La forma i dimensions de les parets d'arquetes s'ajustaran a les dimensions indicades en els Plànols. 

Les connexions dels tubs es realitzaran en les cotes degudes de manera que, els extrems dels 

conductes coincideixin al ras de les cares laterals dels pous de registre, en el cas que aquests no 

siguin passants. En el cas que ho siguin s'ajustarà la situació de l'emplaçament dels punts d'entrada i 

sortida de manera que l'angle girat per la connexió no sigui mai superior a dues (2) graus 

sexagesimales. Els patés ajustaran perfectament al cos de l'obra. 

Amidament i abonament 

Les unitats per al mesurament i l'abonament són les següents: 
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m3 Paret de totxo ceràmic calat 29x14x10 cm i una resistència a compressió de 30 N/mm2, per 

revestir, col.locat amb morter mixt, eleaborat en obra  

m2  Xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm d'espessor, inclosa part proporcional de marc i 

bastidor, recolzada sobre llosa de formigó, totalment col.locada. 

2.6.2 Tubs, pasamurs, maniguet, colzes i interseccions de PEAD 

Definició 

Els tubs, pasamurs, maniguets, colzes i interseccions a utilitzar en la depuradora d'Horta del 

Marquesat seran PEAD (excepte el maniguet) de la secció circular. UNEIX 53.131/82, posada en 

obra. En aquest capítol s'inclouen totes les canonades i els elements de muntatge fabricats en PEAD 

rígid o tou indispensables per al normal funcionament de les instal·lacions. 

Materials 

S'utilitzarà PEAD rígid no plastificat com matèria primera en la seva fabricació, excepte en els 

maniguets. Compliran les característiques sobre Instal·lacions de sanejament, Ordre de 15 de 

setembre de 1986, per la qual s'aprova el PPTG per a canonades de sanejament de poblacions. 

Execució de les obres 

Transport i manipulació 

Les canonades i accessoris, així com material de juntes hauran d'inspeccionar-se l'origen. 

Per al transport, càrrega i descàrrega només es permetran els suports i equips que no danyin als 

tubs. 

Amb baixes temperatures i gelades s'adoptaran precaucions especials amb els tubs. 

Durant el magatzematge els tubs de PEAD es col·locaran de manera que siguin suportats 

pràcticament en tota la seva longitud i es protegiran de les radiacions solars. 

Condicions de les rases per a allotjament dels tubs 

No han de transcórrer més de vuit dies entre l'excavació de la rasa i la col·locació de la canonada. 

En el cas de terrenys de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible efectuar amb més 

termini la obertura de les rases, s'haurà de deixar sense excavar uns vint centímetres sobre la 

rasant de la solera per a realitzar la seva finalització en el termini anterior comentat. 

Muntatge de tubs 

S'inspeccionaran els tubs i els seus accessoris abans de baixar-los a la rasa. En el cas de comprovar 

l'existència de defectes, els tubs que els presentin seran rebutjats. 
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Els materials acumulats en l'interior seran retirats abans de la seva col·locació en la rasa. 

La manera de conducta per a introduir els tubs en les rases serà manual o mitjançant corda sempre 

que el seu pes sigui inferior a 75 kg. Si el pes fos superior o les circumstàncies ho aconsellessin 

s'ajudarà amb trípodes i diferencials. 

Les canonades no podran instal·lar-se de manera tal que el contacte o suport sigui puntual o una 

línia de suport. S'utilitzaran els separadors necessaris amb la missió d'assegurar una distribució de 

les pressions de contacte que no afectin a la integritat de la conducció. La canonada es lligarà a 

aquests elements i als de llast que siguin necessaris per a evitar la flotació i altres desplaçaments del 

tub durant el recobriment i protecció, la canonada descansarà sobre la primera tongada d'aquestes, 

correctament anivellada, a la qual es fixarà mitjançant filferros que envolten el tub per la seva 

banda superior i es lliguen a les omegues en filferro embeguts de forma parcial en la capa de 

formigó de suport. 

Com ja s'ha indicat, per la instal·lació i alineació de la canonada, quan aquesta no quedi embeguda 

en formigó, es donarà suport provisionalment en blocs prefabricats les característiques dels quals 

estan les especificades en aquest Plego, intercalant en la superfície de contacte una capa de tela 

asfàltica o material comprensible. Aquests blocs no són d'abonament independent i el seu cost 

s'inclou en el de la canonada. Una vegada executada la solera de material granular o col·locats els 

blocs de formigó per a suport provisional de la canonada, es procedirà a la col·locació dels tubs, en 

sentit ascendent, vigilant la seva perfecta alineació i pendent. 

Els elements de protecció de les juntes de les canonades i complements no seran retirats fins que 

hagin completat les operacions d'unió. Es comprovarà molt especialment, el perfecte estat de la 

superfície de les juntes i que estiguin netes i lliures d'elements estranys. 

Es disposaran juntes de formigonat en tota la secció del bressol de suport o revestiment, a 

distàncies regulars, normals a la conducció i coincidents amb les unions de canonades, segons el 

que s'indica en els Plànols i aniran farcits d'un material comprensible. 

En el cas de rases amb pendents en els seus rasants superiors al deu per cent la canonada es 

col·locarà en sentit ascendent, sempre que sigui possible, si no ho anés es prendran les precaucions 

pertinents per a evitar el lliscament dels tubs. 

Generalment no es col·locaran més de cent (100) metres de canonada sense conducta al farciment, 

almenys parcial de la rasa, per a protegir-los, en el possible, de les variacions de temperatura, 

radiacions solars, i evitar la possible flotació de la canonada en cas d'inundació de la rasa. Sempre 

que sigui possible i per a evitar la flotació, la rasa tindrà l'oportú desballestament. 

Cada vegada que s'interrompi la col·locació de la canonada es taponaran els extrems lliures i les 

parts corresponents a les juntes es mantindran netes i protegides. 

Farciment i compactació de la rasa 

Després de col·locada la canonada, es continuarà el farciment de la rasa envoltant a la canonada 

amb formigó i/o terres. El formigó o terres serà estesa i compactada en successives tongades en tot 
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l'ample de la rasa fins a una altura que no sigui inferior de 10 (diàmetre: 400) o 15 cm (diàmetre: 

500 i 600) per sobre de la generatriu exterior superior de la canonada. El farciment de les terres 

serà realitzat d'acord amb el descrit en l'apartat de farciments. 

Dintre de les rases per a allotjament de canonades de sanejament es diferencien les següents 

zones: 

a. Zona de suport de la canonada: 

S’entén per zona de suport de la canonada a la part de la rasa compresa entre el plànol format 

pel fons de la pròpia excavació i un plànol paral·lel en aquest, situat deu i quinze (10 o 15) 

centímetres per sobre de la generatriu superior exterior de la canonada, segons el diàmetre de 

la conducció sigui de 400 mm, o 500-600 mm. Dintre d'aquesta zona al mateix temps es 

diferencien dos subzones: 

 Bressol de suport: Es designa com a bressol de suport a la zona de la rasa compresa 

entre el fons de l'excavació i el plànol paral·lel al mateix que intercepta amb la 

canonada segons l'angle de suport projectat (en aquest cas zero graus). 

 Recobriment de protecció: S'entén per recobriment de protecció la zona de la rasa 

compresa entre el bressol de suport descrit anteriorment i el plànol paral·lel al fons 

de l'excavació situat a dotze o quinze (12 o 15) centímetres per sobre de la 

generatriu superior exterior de la canonada. 

b. Zona de cobriment: 

Es defineix com zona de cobriment aquella part de la rasa compresa entre el plànol paral·lel al 

fons de l'excavació situat dotze o quinze centímetres per sobre de la canonada i al superfície 

del terreny, terraplé, o part inferior del ferma en cas de zones pavimentades. 

No es permetrà la utilització de mitjans pesats d'extensió i compactació en una altura de 1,30 m per 

sobre de la canonada d'acord amb el previst en els plànols. Aquesta altura pot reduir-se a un metre 

en cas de disposar el tub d'un recobriment formigonat. 

La protecció de formigó de la zona de suport es reforçarà amb una malla electrosoldada EM 15 x 30 

situada per sobre de la 

generatriu del tub, en aquells punts que s'indiquin en la planta general i, allí on el criteri de la 

Direcció d’obra sigui necessari, en general. 

Les característiques del formigó i dimensions de les seccions reforçades vénen indicades en els 

plànols del projecte. 

Es prendran les precaucions oportunes perquè al caure els materials de farciment en la rasa no es 

produeixin danys en els tubs. 
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Les conduccions seran passants en les escomeses de registre i de gir amb un angle girat inferior a 

dos (2) graus sexagesimals, havent-se inclòs les disposicions i elements necessaris en el preu del 

metre lineal de conducció, per la qual cosa no seran objecte d'abonament separat. 

Acabats 

En els pous amb tub passant, una vegada finalitzada la seva construcció, inclosos els patés i la tapa 

col·locats, es procedirà a tallar la conducció per a fer-la enregistrable a dues terceres parts de la 

seva altura. 

Proves de la canonada instal·lada 

S'efectuaran les proves indicades en l'apartat corresponent a aquest Plec. 

Amidament i abonament 

Les canonades s'amidaran pels metres/ de longituds (ml) de la seva generatriu inferior, 

descomptant les longituds degudes a arquetes, pous de registre i abocadors, en els quals no sigui 

passant la conducció. 

La resta d'elements s'abonaran per unitat (ut), comprenent aquesta tot l'equip especificat. 

L'import resultant comprèn el subministrament, preparació de les superfícies de seient, col·locació 

dels elements, execució de les juntes, peces especials, pasamurs i amb arquetes, pous o altres 

canonades, al costat d'assajos i proves en la canonada. 

El formigó d'assentament i protecció, l'excavació i el farciment són d'abonament independent. 

Els elements de polietilè s'abonaran segons el preu unitari establert en els Quadres de Preus per a: 

ml  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa 
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat 
mitja i col.locat al fons de la rasa  

 
ml  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rigidesa 
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat 
mitja i col.locat al fons de la rasa  

 
ml  Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de 

polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa 
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat 
mitja i col.locat al fons de la rasa  

 
ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 80 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa 
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ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 
nominal, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa 

 
ml Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió 

nominal, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col.locat al fons de la rasa 
 

2.7   Altres prescripcions sobre amidament i abonament d’obres 

2.7.1 Manera d'abonar les diverses obres, l'execució de les quals no està totalment 

definida en aquest projecte 

Les diverses obres, l'execució de les quals no està totalment definida en aquest Projecte, s'abonaran 

d'acord a allò previst en el Plec de Clàusules Administratives Generals d'Obres Públiques, aprovat 

per Decret 3.854 del 31 de desembre de 1970. 

2.7.2 Abonament de les partides alçades 

Es limitaran al mínim imprescindible les obres i instal·lacions, el pressupost de les quals figuri en el 

Projecte, per partida alçada. Les que s'inclouen en aquesta forma seran objecte, per al seu 

abonament, de amidament detallat, valorant-se cada unitat als preus que per a la mateixa, figuri al 

quadre núm. 1, o als contradictoris que aprovi la superioritat en el cas que alguna de les unitats no 

figuri en l'esmentat quadre núm. 1. 

Les partides alçades corresponents als ajuts als oficis i instal·lacions electromecàniques s'abonaran 

segons els imports íntegres que figuren en el pressupost. 

2.7.3 Abonament dels apilaments 

S'abonaran d'acord amb allò que estableix l'Article 143 del Reglament de Contractació, les 

armadures, ciments, i tots aquells elements que no puguin sofrir cap dany o alteracions de les 

condicions que han de complir, sempre i quan el Contractista adopti les mesures necessàries per a 

la seva adient conservació d'acord amb l'Enginyer Encarregat, i només podran ser retirats dels 

apilaments per a ser utilitzats en l'obra. 

Els apilaments d'equips mecànics, elèctrics i de control s'abonaran al 90% de l'import degut al 

subministrament dels mateixos, sempre i quan constitueixin unitats completes i hagin estat 

aprovats per l'Administració els assaigs de materials i funcionament en el taller corresponent. 

2.7.4 Referències en l'abonament de les obres i instal·lacions subjectes a prova 

Quan les obres i instal·lacions executades formin un conjunt parcial que hagi de ser objecte de 

prova, no se n'abonarà l'import total als preus que resultin de l'aplicació del Quadre de Preus núm. 

1 fins que s'hagin realitzat proves suficients per comprovar que la part de les instal·lacions en 

qüestió compleixin les condicions assenyalades per les mateixes en el Plec. 
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2.7.5 Abonament d'obres i/o equips defectuosos 

Quan sigui necessari valorar obres i/o equips defectuosos, s'aplicaran els preus del Quadre núm. 1 

disminuïts en el tant per cent que, segons l'Administració correspongui a les parts de l'unitat 

fraccionada, o al total de la unitat considerada quan la part o parts defectuoses afectin el 

funcionament de la unitat, de manera que no pugui complir amb allò establert a les clàusules de les 

garanties acceptades per l'Administració. 

En cap cas, la Contracta tindrà dret a l'apel·lació del tant per cent determinat per l'Administració. 

2.7.6 Unitats d'obra incomplertes 

Quan per qualsevol causa, ja sigui per rescissió o per una altra causa diferent, fos necessari valorar 

unitats d'obra incompletes, s'aplicaran els preus del Quadre núm. u (1), sense poder pretendre la 

valoració de cada unitat d'obra fraccionada de manera diferent a la valorada en aquest Quadre. 

En cap d'aquests casos, el Contractista tindrà dret a fer cap reclamació fonamentada en la insuficiència 

dels preus del quadre esmentat o en omissions del cost de qualsevol dels elements que constitueixin 

els preus referits. 

2.7.7 Mesures i valoracions 

Els amidaments i les valoracions es faran d'acord amb les bases fixades per les condicions anteriors, 

tant per a les parcials durant l'execució, com per al amidament definitiu i la liquidació de la 

Contracta. 

2.7.8 Relacions valorades i certificacions parcials 

Les relacions valorades i les certificacions parcials s'efectuaran mensualment en la forma prevista 

per l'Article 142 del Reglament General de Contractació per a l'aplicació de la Llei de Contractes de 

l'Estat, aprovat per Decret 3354/1967 del 28 de desembre. 

 

 

L’Autor del Projecte 

 

Jordi Codony Gisbert 
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E.T.S. d’Enginyers de Camins Canals i Ports de Barcelona 
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 1Data:

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PRINCIPALTITOL 3 01
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 8.320,190 8.320,190

TOTAL AMIDAMENT 8.320,190

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 1.092,040 1.092,040

TOTAL AMIDAMENT 1.092,040

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 8.674,200 8.674,200

TOTAL AMIDAMENT 8.674,200

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

4 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 3.866,110 3.866,110

TOTAL AMIDAMENT 3.866,110

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra

5 GR110001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 17.348,400 17.348,400

TOTAL AMIDAMENT 17.348,400

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PRINCIPALTITOL 3 01
COL.LECTORTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 2Data:

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

1 GD7JC187

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 1.445,770 1.445,770

TOTAL AMIDAMENT 1.445,770

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PRINCIPALTITOL 3 01
ESTRUTURESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

1 GDD1U114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 13,170 13,170

TOTAL AMIDAMENT 13,170

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

2 GDD1U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PRINCIPALTITOL 3 01
MESURES CORRECTORESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 8.674,200 8.674,200

TOTAL AMIDAMENT 8.674,200

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

2 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons planol 300,000 300,000

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 3Data:

TOTAL AMIDAMENT 300,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PEDRATITOL 3 02
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 1.588,500 1.588,500

TOTAL AMIDAMENT 1.588,500

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 620,640 620,640

TOTAL AMIDAMENT 620,640

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra

3 GR110001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 9.568,080 9.568,080

TOTAL AMIDAMENT 9.568,080

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 4.784,400 4.784,400

TOTAL AMIDAMENT 4.784,400

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 2.209,140 2.209,140

TOTAL AMIDAMENT 2.209,140

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PEDRATITOL 3 02

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 4Data:

COL.LECTORTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

1 GD7JC187

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 797,340 797,340

TOTAL AMIDAMENT 797,340

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PEDRATITOL 3 02
ESTRUTURESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

1 GDD1U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 17,000 17,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

2 GDD1U114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 8,500 8,500

TOTAL AMIDAMENT 8,500

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX PEDRATITOL 3 02
MESURES CORRECTORESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 4.784,040 4.784,040

TOTAL AMIDAMENT 4.784,040

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 5Data:

COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BEDERSTITOL 3 03
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 1.126,200 1.126,200

TOTAL AMIDAMENT 1.126,200

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

2 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 180,910 180,910

TOTAL AMIDAMENT 180,910

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra

3 GR110001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 2.252,400 2.252,400

TOTAL AMIDAMENT 2.252,400

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 1.126,200 1.126,200

TOTAL AMIDAMENT 1.126,200

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

5 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 599,480 599,480

TOTAL AMIDAMENT 599,480

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BEDERSTITOL 3 03
COL.LECTORTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 6Data:

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

1 GD7JC187

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 187,730 187,730

TOTAL AMIDAMENT 187,730

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BEDERSTITOL 3 03
ESTRUTURESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

1 GDD1U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons plànols 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

2 GDD1U114

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 3,250 3,250

TOTAL AMIDAMENT 3,250

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BEDERSTITOL 3 03
MESURES CORRECTORESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 1.126,200 1.126,200

TOTAL AMIDAMENT 1.126,200

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BALLTARGATITOL 3 04
MOVIMENT DE TERRESTITOL 4 01

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 7Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

1 G219U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 segons amidament auxiliar

TOTAL AMIDAMENT 0,000

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra

2 GR110001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 2.796,000 2.796,000

TOTAL AMIDAMENT 2.796,000

m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

3 G228U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 560,610 560,610

TOTAL AMIDAMENT 560,610

m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons amidament auxiliar 138,920 138,920

TOTAL AMIDAMENT 138,920

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 1.398,000 1.398,000

TOTAL AMIDAMENT 1.398,000

m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca
i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

6 G222U102

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 699,530 699,530

TOTAL AMIDAMENT 699,530

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BALLTARGATITOL 3 04
COL.LECTORTITOL 4 02

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 8Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

1 GD7JC187

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 233,110 233,110

TOTAL AMIDAMENT 233,110

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BALLTARGATITOL 3 04
ESTRUTURESTITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

1 GDD1U014

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segoins plànols 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
COL.LECTORCAPÍTOL 01
EIX BALLTARGATITOL 3 04
MESURES CORRECTORESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 1.398,000 1.398,000

TOTAL AMIDAMENT 1.398,000

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

2 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons planol 156,000 156,000

TOTAL AMIDAMENT 156,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 9Data:

EDARCAPÍTOL 02
MOVIMENT DE TERRESTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs
càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra

1 GR110001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Segons plànol 10.186,530 10.186,530

TOTAL AMIDAMENT 10.186,530

m3 Excavació de terreny en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

2 G221U016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 12.470,390 12.470,390

TOTAL AMIDAMENT 12.470,390

m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

3 G221U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5.111,250 5.111,250

TOTAL AMIDAMENT 5.111,250

m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G226U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 8.320,190 8.320,190

TOTAL AMIDAMENT 8.320,190

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
COL.LECTORTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 400 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada

1 GN42L3D3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta 1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada

2 GN42L3D4

Euro
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 10Data:

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta 2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada

3 GN42L3D5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta 4 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

4 GD7JC187

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arribada a pretractament 128,500 128,500

C#*D#*E#*F#2 by-pass 85,000 85,000

TOTAL AMIDAMENT 213,500

m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

5 GD7JC186

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 98,400 98,400

TOTAL AMIDAMENT 98,400

M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

6 GD7JC185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 206,000 206,000

TOTAL AMIDAMENT 206,000

M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3,
unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa

7 GFB1C185

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 452,000 452,000

TOTAL AMIDAMENT 452,000

M Tub de polietilè de designació PE 40, de 80 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

8 GFB1C184

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 bombament 1 80,000 80,000
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C#*D#*E#*F#2 bombament 2 108,000 108,000

C#*D#*E#*F#3 distribucio FSSH 128,000 128,000

TOTAL AMIDAMENT 316,000

M Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

9 GFB1C183

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 1.072,000 1.072,000

TOTAL AMIDAMENT 1.072,000

M Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

10 GFB1C182

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 1.060,000 1.060,000

TOTAL AMIDAMENT 1.060,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
PRETRACTAMENTTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 5,500 0,200 1,100

TOTAL AMIDAMENT 1,100

u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.2 GV060900

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.3 GV060901

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat4 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 37,150 37,150

TOTAL AMIDAMENT 37,150

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat5 G450U070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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C#*D#*E#*F#1 murs laterals 0,150 5,500 1,000 2,000 1,650

C#*D#*E#*F#2 murs transversals 1,000 0,150 0,600 2,000 0,180

C#*D#*E#*F#3 solera 5,000 0,300 0,600 0,900

TOTAL AMIDAMENT 2,730

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part proporcional d'accessoria per a la posada en funcionament.6 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 parets laterals 0,850 5,200 2,000 2,000 17,680

C#*D#*E#*F#2 parets transversals 0,850 0,700 2,000 2,000 2,380

TOTAL AMIDAMENT 20,060

u Tapa 780x980 mm de fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de trencament, segons norma UNE EN-123 Clase B-125.
Incloent subministrament i col�locació.

7 GZT0005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
TANC IMHOFFTITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat1 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 4.528,960 4.528,960

TOTAL AMIDAMENT 4.528,960

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat2 G450U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 19,900 5,000 99,500

TOTAL AMIDAMENT 99,500

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat3 G450U070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 murs laterals + solera 7,840 5,000 39,200

C#*D#*E#*F#2 murs transversals 5,000 8,750 2,000 87,500

TOTAL AMIDAMENT 126,700

u Deflector per tanc Imhoff d'acer, 10mm de gruix, 3,50 metres d'amplada i 6,50 metres de llarg. Inclos transport i colocació.4 GV060902
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

5 G222U107

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 6,000 5,000 270,000

TOTAL AMIDAMENT 270,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part proporcional d'accessoria per a la posada en funcionament.6 G4D0U015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 parets laterals 7,500 7,500 2,000 2,000 225,000

C#*D#*E#*F#2 parets transversals 7,500 4,500 2,000 2,000 135,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

u Subministrament i col�locació de tapa per cobriment de dipòsits de 4,5 x 1 m7 GZT0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
EDIFICI BOMBAMENTTITOL 4 03
POU DE BOMBAMENTTITOL 4 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U070

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou de bombament 2,900 2,900

TOTAL AMIDAMENT 2,900

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat2 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 segons amidament auxiliar 207,000 207,000

TOTAL AMIDAMENT 207,000

u Tapa 780x980 mm i marc 800x1000 mm hidràulic de fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de trencament, segons
norma UNE EN-123 Clase B-125.  Incloent subministrament i col�locació.

3 GZT0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat4 G450U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament 2,600 2,600

TOTAL AMIDAMENT 2,600

m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, de ments de 4 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics,
i càrrega sobre camió

5 G222U108

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 pou de bombament 14,400 14,400

TOTAL AMIDAMENT 14,400

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
EDIFICI BOMBAMENTTITOL 4 03
ESTRUCTURATITOL 4 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locat1 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 288,460 288,460

TOTAL AMIDAMENT 288,460

kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

2 G440U004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 HEB 160 1.056,480 1.056,480

C#*D#*E#*F#2 IPN120 666,000 666,000

TOTAL AMIDAMENT 1.722,480

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat3 G450U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 formigo anivellament 21,760 21,760

TOTAL AMIDAMENT 21,760

u Anclatge barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, inclosa la perforació, col�locació amb injectat continu de morter de
ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

4 E225I050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pernos de anclaje pilares 4,000 4,000 16,000
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TOTAL AMIDAMENT 16,000

m3 Extensión y apisonado de suelo adecuado, en tongadas de 50 cm de grosor, como máximo, con compactación del 95%
PN, utilizando rodillo vibrador autopropulsado, y con necesidad de humedecer.

5 G228U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Solera edificio 6,300 6,300 0,500 19,845

TOTAL AMIDAMENT 19,845

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
EDIFICI BOMBAMENTTITOL 4 03
COBERTATITOL 4 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Coberta de placa prefabricada de ciment, col�locada amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre vigues1 E5Z2I030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Ancho Longitud

C#*D#*E#*F#2 Cubierta 6,150 6,150 37,823

TOTAL AMIDAMENT 37,823

m2 Soports amb plaques de poliestirè extruit de densitat minima 30 kg/m3 (tipus III segond UNE 53-310) de 60 mm de gruix,
amb cares llises i preparades per anclatge, col.locades sense adherir

2 E7C2K421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Soporte de cubierta Ancho Longitud Unidades

C#*D#*E#*F#2 Pilares 0,250 0,250 4,000 0,250

TOTAL AMIDAMENT 0,250

m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu alt, de 30x20 cm, col�locada amb ganxos d'acer
inoxidable de 60 mm de llargària

3 E52211NN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cubierta 2,000 6,150 3,500 43,050

TOTAL AMIDAMENT 43,050

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
EDIFICI BOMBAMENTTITOL 4 03
TANCAMENTTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament de gruix 20cm, de bloc amb forats llisos de 40x20x20cm, de morter de ciment gris, dues cares vistes
col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria de pedra granítica, elaborat en obra

1 E225I060
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fachada principal 19,600 19,600

C#*D#*E#*F#2 Fachada posterior 22,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 Fachada lateral derecha 17,400 17,400

C#*D#*E#*F#4 Fachada lateral izquierda 17,400 17,400

TOTAL AMIDAMENT 76,900

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
EDIFICI BOMBAMENTTITOL 4 03
DRENATGE I SANEJAMENTTITOL 4 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arqueta de peu de baixant i tapa fixa de 30x30cm i 40cm de profunditat, amb pared de totxo calat de 29x14x10cm
rebossat amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra i allisat interiorment

1 ED351342

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m Bajante de tubo de PVC, serie F de D 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas2 ED152C01

AMIDAMENT DIRECTE 14,500

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
EDIFICI BOMBAMENTTITOL 4 03
ACABATS I ALTRES ELEMENTSTITOL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplada 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.locado amb suports al mur1 EJ13B212

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aixeta senzilla per a safareig, mural, amb instal�lació muntada superficialment, de llató cromada, tipus 2, amb entrada 1/2'2 EJ298121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Cisterna de color blanco, tipus 2, col.locada amb fixacions al mur3 EJ1BP012

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Envernissat de portes, al vernis sintètic, amb una capa de protector químic i tres d'acabat4 E8AA2BD0

AMIDAMENT DIRECTE 3,500

u Finestra d'alumini lacat de 0,8x1m, inlou col.locacio sobra batiment, perfils normalitzats, ferratge, seguretat i vidrera5 EAG37CC4
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Porta d'alumini col.locada sobre bastiment de base , dues fulles i fulla superior amb xarnela, per un buit d'obres de
120x250 cm

6 EARB1120

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Paret divisòria de gruix 11cm, de blocs amb forats llis de 40x20x11 cm de morter de ciment blanc d'una cara vista col�locat
amb morter mixt 1:1:7 de ciment pòrtland blanc elaborat en obra

7 1111P245

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Perímetro Altura

C#*D#2 Servicios 3,450 4,500 15,525

C#*D#3 Almacén 3,350 4,500 15,075

TOTAL AMIDAMENT 30,600

u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x120
cm, de qualitat 3, i classe A0 segons resultat d'assaigs, amb bastiment amb caixa de persiana

8 EAG37CC3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Paviment de hormigó HM-30/B/20/IIa+Qb, de 15 cm de gruix amb acabat mecànic9 E9G11AB1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie

C#*D#*E#*F#2 Magatzem 15,600 15,600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

10 EAQD2265

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

m2 Enguixat a bona sobre parament vertocal interior, a més de 3,0 metres d'alçada, amb guix YG, acabat allisat amb guix YF11 E8121212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Lavabo 2,450 2,400 5,880

C#*D#2 Bombament 3,300 3,450 11,385

C#*D#3 Magatzem 5,850 3,700 21,645

C#*D#*E#4 exterior 6,000 3,000 4,000 72,000

TOTAL AMIDAMENT 110,910

m2 Pintat del parament vertical de guix, amb pintura plàstica i acabat llis, amb capa segelladora i dos acabats12 E898J2A0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Lavabo 2,450 2,400 5,880

C#*D#2 Bombament 3,300 3,450 11,385

C#*D#3 Magatzem 5,850 3,700 21,645

C#*D#*E#4 exterior 6,000 3,000 4,000 72,000

Euro



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:15/02/11 18Data:

TOTAL AMIDAMENT 110,910

m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, tipus 2, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra
i sobre caoa de sorra de 2cm de gruix

13 E9C11324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Superficie

C#*D#*E#*F#2 lavabo 5,150 5,150

C#*D#*E#*F#3 bombament 10,660 10,660

TOTAL AMIDAMENT 15,810

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
ESTRUCTURESTITOL 3 03
ARQUETESTITOL 4 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curat1 G450U040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 1,380 1,380 0,200 4,951

TOTAL AMIDAMENT 4,951

m2 Xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm d'espessor, inclosa part proporcional de marc i bastidor, recolzada sobre llosa de
formigó, totalment col�locada.

2 GV010002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 13,000 0,800 0,800 8,320

TOTAL AMIDAMENT 8,320

m3 Paret de totxo ceràmic calat 29x14x10 cm i una resistència a compressió de 30 N/mm2, per revestir, col�locat amb morter
mixt, eleaborat en obra

3 GV010004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 arqueta 1 0,222 0,222

C#*D#*E#*F#2 arqueta 2 0,222 0,222

C#*D#*E#*F#3 arqueta 3 0,310 0,310

C#*D#*E#*F#4 arqueta 4 0,657 0,657

C#*D#*E#*F#5 arqueta 5 0,249 0,249

C#*D#*E#*F#6 arqueta 6 0,249 0,249

C#*D#*E#*F#7 arqueta 7 0,249 0,249

C#*D#*E#*F#8 arqueta 8 0,249 0,249

C#*D#*E#*F#9 arqueta 9 0,670 0,670

C#*D#*E#*F#10 arqueta 10 0,718 0,718

C#*D#*E#*F#11 arqueta 11 0,749 0,749

C#*D#*E#*F#12 arquetes 0.1 i 0.2 0,412 0,412
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TOTAL AMIDAMENT 4,956

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
AIGUAMOLLSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència
a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col�locat

1 G7B1U050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FSSV 1 1.840,000 2,000 3.680,000

C#*D#*E#*F#2 FSSV 2 1.920,000 2,000 3.840,000

C#*D#*E#*F#3 FSSH 900,000 2,000 1.800,000

TOTAL AMIDAMENT 9.320,000

m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm de d10 segons plànols, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

2 G228U022

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Flux subsuperficial vertical. Fase 1 460,000 460,000

C#*D#*E#*F#2 Flux subsuperficial vertical. Fase 2 288,000 288,000

C#*D#*E#*F#3 Flux subsuperficial horitzontal 540,000 540,000

TOTAL AMIDAMENT 1.288,000

m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 3 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització d'aiguamolls, totalment col�locada

3 G773U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Flux subsuperficial vertical. Fase 1 1.840,000 1.840,000

C#*D#*E#*F#2 Flux subsuperficial vertical. Fase 2 1.920,000 1.920,000

C#*D#*E#*F#3 Flux subsuperficial horitzontal 900,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 4.660,000

m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

4 G229U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 FSSV 1 460,000 460,000

C#*D#*E#*F#2 FSSV 2 480,000 480,000

C#*D#*E#*F#3 FSSH 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 976,000

m2 Sbministrament i plantació de Phragmites Australis sobre llit de graves i sorre, en 3 ut/m25 Z1452032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 FSSV 1 920,000 2,000 1.840,000

C#*D#*E#*F#2 FSSV 2 960,000 2,000 1.920,000

C#*D#*E#*F#3 FSSH 225,000 4,000 900,000

TOTAL AMIDAMENT 4.660,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
EDARCAPÍTOL 02
MESURES CORRECTORESTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

1 GR3PU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 zona instal�lacions i acopi 30,000 30,000 0,500 450,000

C#*D#*E#*F#2 terraplens 899,500 0,500 449,750

C#*D#*E#*F#3 jardineria 375,200 0,500 187,600

TOTAL AMIDAMENT 1.087,350

m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

2 GR720001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 talussos 899,500 899,500

C#*D#*E#*F#2 jardineria 375,200 375,200

TOTAL AMIDAMENT 1.274,700

u Retirada, manteniment i replantació d'arbres autòctons en pendents de fins el 75%3 FRF1113A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
INSTALACIONSCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W, de forma rectangular, amb
xassís de planxa d'acer esmaltat, A.F. i muntada superficialment al sostre

1 EH115324

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x50 mm2 i col.locat en tub2 EG313A06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 550,000 550,000

TOTAL AMIDAMENT 550,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm
de diàmetre, clavada a terra

3 EGD1222E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, muntat encastat4 EG632031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 V, de 15 A i muntat superficialment5 EG511722

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit i
fixat a pressió

6 EG41A21B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5, roscat i muntat superficialment7 EG21061H

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 550,000 550,000

TOTAL AMIDAMENT 550,000

u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileras de quinze mòduls i muntada superficialment8 EG141302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

pa Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa d'aigua potable de Balltarga9 XPA000AI

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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pa Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa elèctrica de Balltarga10 XPA000EL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Suministrament i muntatge d'electrobomba sumergible de la sèrie KP Grundfos de cabal màxim 15m3/h o similar. S'inclou
també la posta en obra en funcionament i tots els accessoris necessaris per la seva completa instal�lació.

11 GNX246B9

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Controlador de nivell d'aigua per tancs, tipus flotador 12 GV040111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, segons
UNE-53-131-90, connecta a pressió, amb gray de dificultat mitjà i col�locat a fons de rasa.

13 FFB29355

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 550,000 550,000

TOTAL AMIDAMENT 550,000

PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
URBANITZACIO I JARDINERIACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge1 GAR1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 410,000 410,000

TOTAL AMIDAMENT 410,000

m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta
amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de
diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

2 FR9AUM21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 380,000 380,000

TOTAL AMIDAMENT 380,000

u Porta metàl�lica de 5 metres de longitud, dues fulles, per accés a l'estació depuradora, totalment instal�lada i col�locada3 GV012271

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

Euro
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C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients

4 G9F1U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 410,000 410,000

TOTAL AMIDAMENT 410,000

U Estructura jardi per a lampada de vapor de mercuri de 80 w, amb equip incorporat, estructura de polietilè, inclosa la
connexió

5 FHNBE110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alumbrado (según planos) 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 32,000

u Columna de planxa troncocònica, de 4 m d'alçada, amb esfera circular en policarbonat. Inclou muntatge, connexió i tots
els accessoris necessaris.

6 FHM11N44

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Subministrament i plantació de Juniperus communis arbutiu de 40-50 cm d'alçària, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30
m, incloses l'excavació del sot, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

7 GR66U403

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Subministrament i col�locació de tub PEAD 100mm8 GF231000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 134,000 134,000

TOTAL AMIDAMENT 134,000

u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura

9 GD5JU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 nivell FSSV 1 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 nivell FSSV 2 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 nivell FSSH 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Euro
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PRESSUPOST  CERD-ESTOBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut1 XPA000SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar per entibacions en trams puntuals de les excavacions2 1111MOVT

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.500,00pa1111MOVT Partida alçada a justificar per entibacions en trams puntuals de les excavacionsP- 1
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €9,76m21111P245 Paret divisòria de gruix 11cm, de blocs amb forats llis de 40x20x11 cm de morter de ciment blanc
d'una cara vista col�locat amb morter mixt 1:1:7 de ciment pòrtland blanc elaborat en obra

P- 2

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €18,32uE225I050 Anclatge barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, inclosa la perforació, col�locació amb
injectat continu de morter de ciment o resina, en estructura de formigó, segons plànols

P- 3

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €28,03m2E225I060 Paret de tancament de gruix 20cm, de bloc amb forats llisos de 40x20x20cm, de morter de ciment
gris, dues cares vistes col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria de pedra
granítica, elaborat en obra

P- 4

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €51,37m2E52211NN Coberta de llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu alt, de 30x20 cm, col�locada amb
ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària

P- 5

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €13,39m2E5Z2I030 Coberta de placa prefabricada de ciment, col�locada amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
vigues

P- 6

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €6,75m2E7C2K421 Soports amb plaques de poliestirè extruit de densitat minima 30 kg/m3 (tipus III segond UNE
53-310) de 60 mm de gruix, amb cares llises i preparades per anclatge, col.locades sense adherir

P- 7

(SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €4,87m2E8121212 Enguixat a bona sobre parament vertocal interior, a més de 3,0 metres d'alçada, amb guix YG,
acabat allisat amb guix YF

P- 8

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €3,37m2E898J2A0 Pintat del parament vertical de guix, amb pintura plàstica i acabat llis, amb capa segelladora i dos
acabats

P- 9

(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €12,36m2E8AA2BD0 Envernissat de portes, al vernis sintètic, amb una capa de protector químic i tres d'acabatP- 10
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €20,46m2E9C11324 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, tipus 2, col.locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat en obra i sobre caoa de sorra de 2cm de gruix

P- 11

(VINT EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €16,08m2E9G11AB1 Paviment de hormigó HM-30/B/20/IIa+Qb, de 15 cm de gruix amb acabat mecànicP- 12
(SETZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €246,55uEAG37CC3 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 3, i classe A0 segons resultat d'assaigs, amb bastiment
amb caixa de persiana

P- 13

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €110,92uEAG37CC4 Finestra d'alumini lacat de 0,8x1m, inlou col.locacio sobra batiment, perfils normalitzats, ferratge,
seguretat i vidrera

P- 14

(CENT DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €69,46uEAQD2265 Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

P- 15

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €316,00uEARB1120 Porta d'alumini col.locada sobre bastiment de base , dues fulles i fulla superior amb xarnela, per un
buit d'obres de 120x250 cm

P- 16

(TRES-CENTS SETZE EUROS)
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 €15,42mED152C01 Bajante de tubo de PVC, serie F de D 110 mm, incluidas las piezas especiales y fijado
mecánicamente con bridas

P- 17

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €64,91uED351342 Arqueta de peu de baixant i tapa fixa de 30x30cm i 40cm de profunditat, amb pared de totxo calat
de 29x14x10cm rebossat amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra i allisat interiorment

P- 18

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €21,33uEG141302 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileras de quinze mòduls i muntada
superficialment

P- 19

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €2,74mEG21061H Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de resistència al xoc 5, roscat i
muntat superficialment

P- 20

(DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €18,75mEG313A06 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x50 mm2 i col.locat en
tub

P- 21

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €17,03uEG41A21B Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de
poder de curt circuit i fixat a pressió

P- 22

(DISSET EUROS AMB TRES CENTIMS)

 €71,51uEG511722 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 V, de 15 A i muntat
superficialment

P- 23

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €6,10uEG632031 Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, muntat encastatP- 24
(SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €19,59uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 25

(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €71,11uEH115324 Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W, de
forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, A.F. i muntada superficialment al sostre

P- 26

(SETANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €416,62uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplada 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, col.locado
amb suports al mur

P- 27

(QUATRE-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

 €16,20uEJ1BP012 Cisterna de color blanco, tipus 2, col.locada amb fixacions al murP- 28
(SETZE EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €17,99uEJ298121 Aixeta senzilla per a safareig, mural, amb instal�lació muntada superficialment, de llató cromada,
tipus 2, amb entrada 1/2'

P- 29

(DISSET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €10,83mFFB29355 Tub de polietilè de densitat baixa, de 63mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió
nominal, segons UNE-53-131-90, connecta a pressió, amb gray de dificultat mitjà i col�locat a fons
de rasa.

P- 30

(DEU EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €152,57uFHM11N44 Columna de planxa troncocònica, de 4 m d'alçada, amb esfera circular en policarbonat. Inclou
muntatge, connexió i tots els accessoris necessaris.

P- 31

(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

 €59,69UFHNBE110 Estructura jardi per a lampada de vapor de mercuri de 80 w, amb equip incorporat, estructura de
polietilè, inclosa la connexió

P- 32

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
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 €34,53mFR9AUM21 Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de proteció IV), d'1,2 m
d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80
cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer
galvanitzat

P- 33

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €45,70uFRF1113A Retirada, manteniment i replantació d'arbres autòctons en pendents de fins el 75%P- 34
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €4,52m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 35

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €2,47m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 36

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €5,15m3G221U016 Excavació de terreny en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

P- 37

(CINC EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €6,23m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 38

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €14,58m3G222U107 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 39

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €9,75m3G222U108 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, de ments de 4 m de fondària, en terreny compacte,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 40

(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €1,30m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 41

(UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €4,08m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

P- 42

(QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €4,80m3G228U020 Extensión y apisonado de suelo adecuado, en tongadas de 50 cm de grosor, como máximo, con
compactación del 95% PN, utilizando rodillo vibrador autopropulsado, y con necesidad de
humedecer.

P- 43

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €6,92m3G228U022 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm de d10 segons plànols, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

P- 44

(SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €32,46m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 45

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €27,94m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm, sense fins,
inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

P- 46

(VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,76kgG440U004 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb una capa d'emprimació
antioxidant, col�locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures

P- 47

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €85,65m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 48
(VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €103,64m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 49
(CENT TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col�locatP- 50
(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

 €34,47m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part proporcional d'accessoria per a la posada
en funcionament.

P- 51

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

 €21,32m2G773U010 Membrana de polietilè reticular reforçat de 3 mm de gruix, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, per a impermeabilització d'aiguamolls, totalment col�locada

P- 52

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €3,23m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 53

(TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €47,27m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i dimensions segons
plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 54

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €17,53mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

P- 55

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €275,98uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura

P- 56

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €14,31MGD7JC185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al
fons de la rasa

P- 57

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €19,21mGD7JC186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al
fons de la rasa

P- 58

(DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

 €11,53mGD7JC187 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al
fons de la rasa

P- 59

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €932,89uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

P- 60

(NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €320,70mGDD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons

P- 61

(TRES-CENTS VINT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €14,29mGF231000 Subministrament i col�locació de tub PEAD 100mmP- 62
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
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 €6,24MGFB1C182 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

P- 63

(SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €6,67MGFB1C183 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

P- 64

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €8,18MGFB1C184 Tub de polietilè de designació PE 40, de 80 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa

P- 65

(VUIT EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

 €11,74MGFB1C185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè
HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al
fons de la rasa

P- 66

(ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €596,49uGN42L3D3 àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 400 mm, de 10 bar de PN,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 67

(CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €158,89uGN42L3D4 àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 200 mm, de 10 bar de PN,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 68

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €47,61uGN42L3D5 àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN,
de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada

P- 69

(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €2.404,05uGNX246B9 Suministrament i muntatge d'electrobomba sumergible de la sèrie KP Grundfos de cabal màxim
15m3/h o similar. S'inclou també la posta en obra en funcionament i tots els accessoris necessaris
per la seva completa instal�lació.

P- 70

(DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €0,31m2GR110001 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny
(planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra

P- 71

(ZERO EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €2,76m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat
manual dels talussos

P- 72

(DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €11,16uGR66U403 Subministrament i plantació de Juniperus communis arbutiu de 40-50 cm d'alçària, en clot de
plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 73

(ONZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €1,07m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 74

(UN EUROS AMB SET CENTIMS)

 €69,01m2GV010002 Xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm d'espessor, inclosa part proporcional de marc i bastidor,
recolzada sobre llosa de formigó, totalment col�locada.

P- 75

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €53,46m3GV010004 Paret de totxo ceràmic calat 29x14x10 cm i una resistència a compressió de 30 N/mm2, per
revestir, col�locat amb morter mixt, eleaborat en obra

P- 76

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)



Projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

Pàg.:Data: 15/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €627,80uGV012271 Porta metàl�lica de 5 metres de longitud, dues fulles, per accés a l'estació depuradora, totalment
instal�lada i col�locada

P- 77

(SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

 €96,98uGV040111 Controlador de nivell d'aigua per tancs, tipus flotador P- 78
(NORANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

 €652,12uGV060900 Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de altura i de 0,8 m d'amplada. 20
barres de 5mm.

P- 79

(SIS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €451,31uGV060901 Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de altura i de 0,8 m d'amplada. 6
barres de 15 mm.

P- 80

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €4.470,00uGV060902 Deflector per tanc Imhoff d'acer, 10mm de gruix, 3,50 metres d'amplada i 6,50 metres de llarg.
Inclos transport i colocació.

P- 81

(QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS)

 €54,00uGZT0004 Tapa 780x980 mm i marc 800x1000 mm hidràulic de fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de
trencament, segons norma UNE EN-123 Clase B-125.  Incloent subministrament i col�locació.

P- 82

(CINQUANTA-QUATRE EUROS)

 €60,00uGZT0005 Tapa 780x980 mm de fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de trencament, segons norma UNE
EN-123 Clase B-125.  Incloent subministrament i col�locació.

P- 83

(SEIXANTA EUROS)

 €235,60uGZT0006 Subministrament i col�locació de tapa per cobriment de dipòsits de 4,5 x 1 mP- 84
(DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €2,10m2Z1452032 Sbministrament i plantació de Phragmites Australis sobre llit de graves i sorre, en 3 ut/m2P- 85
(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

Jordi Codony
PFC JORDI CODONY
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pa1111MOVT Partida alçada a justificar per entibacions en trams puntuals de les
excavacions

P- 1  €2.500,00

Sense descomposició 2.500,00 €

m21111P245 Paret divisòria de gruix 11cm, de blocs amb forats llis de 40x20x11 cm de
morter de ciment blanc d'una cara vista col�locat amb morter mixt 1:1:7 de
ciment pòrtland blanc elaborat en obra

P- 2  €9,76

Sense descomposició 9,76 €

uE225I050 Anclatge barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, inclosa la perforació,
col�locació amb injectat continu de morter de ciment o resina, en estructura
de formigó, segons plànols

P- 3  €18,32

B0B2A000 Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2  €1,99200
B32DU001 Material auxiliar de perforación  €0,16000
B32DU002 Cartucho de resina para empernajes  €1,41000

Altres conceptes 14,76 €

m2E225I060 Paret de tancament de gruix 20cm, de bloc amb forats llisos de 40x20x20cm,
de morter de ciment gris, dues cares vistes col�locat amb morter mixt 1:2:10
de ciment pòrtland amb escòria de pedra granítica, elaborat en obra

P- 4  €28,03

B0E244L7 Bloque de mortero de cemento, con orificio, liso, de 40x20x20 cm de cara
vista, blanco

 €20,75000

Altres conceptes 7,28 €

m2E52211NN Coberta de llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu alt, de 30x20
cm, col�locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60 mm de llargària

P- 5  €51,37

B52211N0 Llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu alt, de 30x20 cm  €36,72900
B52211N2 Ganxo d'acer inoxidable per a cobertes de lloses de pissarra de 60 mm de

llargària
 €0,16340

Altres conceptes 14,48 €

m2E5Z2I030 Coberta de placa prefabricada de ciment, col�locada amb morter mixt 1:2:10,
recolzada sobre vigues

P- 6  €13,39

B5Z2I005 Placa prefabricada de hormigón  €3,64620
Altres conceptes 9,74 €

m2E7C2K421 Soports amb plaques de poliestirè extruit de densitat minima 30 kg/m3 (tipus
III segond UNE 53-310) de 60 mm de gruix, amb cares llises i preparades per
anclatge, col.locades sense adherir

P- 7  €6,75

B7C2K42I Placa de poliestirè extruit de densitat mínima 30 kg/m3 de 40 mm de gruix,
amb cares llises i amb cantell preparat amb encaix

 €3,28650

Altres conceptes 3,46 €

m2E8121212 Enguixat a bona sobre parament vertocal interior, a més de 3,0 metres
d'alçada, amb guix YG, acabat allisat amb guix YF

P- 8  €4,87

B0521200 Yeso YF  €0,06400
Altres conceptes 4,81 €

m2E898J2A0 Pintat del parament vertical de guix, amb pintura plàstica i acabat llis, amb
capa segelladora i dos acabats

P- 9  €3,37

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €0,96800
B8ZA1000 Segelladora  €0,65400

Altres conceptes 1,75 €

m2E8AA2BD0 Envernissat de portes, al vernis sintètic, amb una capa de protector químic i
tres d'acabat

P- 10  €12,36

B8AZB000 Vernís sintètic  €2,61200
B8ZA3000 Protector químic insecticida-fungicida  €0,66600



Projecte de col·lectors i EDAR dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 15/02/2011 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 9,08 €

m2E9C11324 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, tipus 2,
col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra i sobre caoa de sorra de
2cm de gruix

P- 11  €20,46

B0312400 Arena de cantera de piedra granítica, de 0 a 5 mm  €0,53120
B9C11320 Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a, tipus 2  €10,65900
B9CZ2000 Beurada de color  €1,24800

Altres conceptes 8,02 €

m2E9G11AB1 Paviment de hormigó HM-30/B/20/IIa+Qb, de 15 cm de gruix amb acabat
mecànic

P- 12  €16,08

B0641650 Hormigón HM-30/P/20/I+E de consistencia plástica, tamaño máximo del
árido 20 mm, con >= 275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición
I+E

 €9,40800

Altres conceptes 6,67 €

uEAG37CC3 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 3, i classe A0
segons resultat d'assaigs, amb bastiment amb caixa de persiana

P- 13  €246,55

BAG37CC3 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de qualitat 3, i classe A0
segons resultat d'assaigs, amb bastiment amb caixa de persiana

 €228,47000

Altres conceptes 18,08 €

uEAG37CC4 Finestra d'alumini lacat de 0,8x1m, inlou col.locacio sobra batiment, perfils
normalitzats, ferratge, seguretat i vidrera

P- 14  €110,92

Sense descomposició 110,92 €

uEAQD2265 Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària
i de 200 cm d'alçària

P- 15  €69,46

BAQD2265 Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

 €37,08000

BAZGC160 Ferramenta per a porta d'interior, tipus 1, amb una fulla batent  €14,49000
Altres conceptes 17,89 €

uEARB1120 Porta d'alumini col.locada sobre bastiment de base , dues fulles i fulla
superior amb xarnela, per un buit d'obres de 120x250 cm

P- 16  €316,00

Sense descomposició 316,00 €

mED152C01 Bajante de tubo de PVC, serie F de D 110 mm, incluidas las piezas
especiales y fijado mecánicamente con bridas

P- 17  €15,42

BD131770 Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària  3 m, com a màxim  €4,52200
BD1Z2000 Brida para tubo de PVC  €0,50500
BDW32C00 Accessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm  €1,45200
BDY32C00 Element de muntatge per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm  €0,58000

Altres conceptes 8,36 €

uED351342 Arqueta de peu de baixant i tapa fixa de 30x30cm i 40cm de profunditat, amb
pared de totxo calat de 29x14x10cm rebossat amb morter mixt 1:2:10,
elaborat en obra i allisat interiorment

P- 18  €64,91

B0111000 Aigua

B0514301 Cemento pórtland con escoria CEM II/B-S/32,5, en sacos

B0F1D2A1 Ladrillo calado, de 29x14x10 cm, para revestir  €4,75000
B0F95530 Encadellado cerámico de 50x25x3 cm  €0,42000

Altres conceptes 59,74 €
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uEG141302 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileras de quinze
mòduls i muntada superficialment

P- 19  €21,33

BG141302 Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileres de quinze
mòduls i per a muntar superficialment

 €19,54000

BGW14000 Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució  €1,02000
Altres conceptes 0,77 €

mEG21061H Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de
resistència al xoc 5, roscat i muntat superficialment

P- 20  €2,74

BG210610 Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb grau de
resistència al xoc 5

 €0,99000

BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC  €0,17000
Altres conceptes 1,58 €

mEG313A06 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x50
mm2 i col.locat en tub

P- 21  €18,75

BG313A00 Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de secció 3x50
mm2

 €8,56000

Altres conceptes 10,19 €

uEG41A21B Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA,
corba C, de 4500 A de poder de curt circuit i fixat a pressió

P- 22  €17,03

BG41A210 Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar, tipus PIA,
corba C, de 4500 A de poder de curt circuit

 €10,60000

BGW41000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics  €0,25000
Altres conceptes 6,18 €

uEG511722 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 V, de 15
A i muntat superficialment

P- 23  €71,51

BG511720 Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 220 o 380 V, de
15 A

 €68,82000

Altres conceptes 2,69 €

uEG632031 Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, muntat encastatP- 24  €6,10

BG632031 Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, per a encastar  €1,71000
Altres conceptes 4,39 €

uEGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de
gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra

P- 25  €19,59

BGD12220 Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de
llargària, de 14.6 mm de diàmetre, de 300 µm

 €9,14000

BGYD1000 Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra  €3,25000
Altres conceptes 7,20 €

uEH115324 Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i nombre de tubs
fluorescents 1 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
esmaltat, A.F. i muntada superficialment al sostre

P- 26  €71,11

BH115320 Llumenera decorativa per a muntar superficialment amb difusor reticulat
metàl.lic i nombre de tubs fluorescents 1 de 58 W, de forma rectangular,
amb xassís de planxa d'acer esmaltat, A.F.

 €63,67000

BHW11000 Part proporcional d'accessoris de llums decoratius amb tubs fluorescents,
muntats superficialment

 €0,34000

Altres conceptes 7,10 €

uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplada 45 a 60 cm, de color
blanc, tipus 2, col.locado amb suports al mur

P- 27  €416,62

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €378,50000

BJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, tipus 2, amb elements de fixació i suport mural

 €30,05000
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Altres conceptes 8,07 €

uEJ1BP012 Cisterna de color blanco, tipus 2, col.locada amb fixacions al murP- 28  €16,20

B0A61500 Taco de nilón de 5 mm de d, como máximo, con tornillo  €0,14000
BJ1BP012 Cisterna de PVC, de color blanc, tipus 2, amb fixacions murals  €7,01000

Altres conceptes 9,05 €

uEJ298121 Aixeta senzilla per a safareig, mural, amb instal�lació muntada
superficialment, de llató cromada, tipus 2, amb entrada 1/2'

P- 29  €17,99

BJ298121 Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, tipus 2, amb entrada de 1/2'

 €11,86000

Altres conceptes 6,13 €

mFFB29355 Tub de polietilè de densitat baixa, de 63mm de diàmetre nominal exterior, 6
bar de pressió nominal, segons UNE-53-131-90, connecta a pressió, amb
gray de dificultat mitjà i col�locat a fons de rasa.

P- 30  €10,83

BFB29300 Tub de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal, de 6 bar
de pressió nominal segons UNE 53-131-90

 €3,49860

BFWB2905 Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

 €2,58300

BFYB2905 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

 €0,14000

Altres conceptes 4,61 €

uFHM11N44 Columna de planxa troncocònica, de 4 m d'alçada, amb esfera circular en
policarbonat. Inclou muntatge, connexió i tots els accessoris necessaris.

P- 31  €152,57

Sense descomposició 152,57 €

UFHNBE110 Estructura jardi per a lampada de vapor de mercuri de 80 w, amb equip
incorporat, estructura de polietilè, inclosa la connexió

P- 32  €59,69

BHNAE110 Baliza de luz tipo jardín con recubrimiento de polietileno para lampada hasta
250 W

 €42,00000

BHU2E010 Lampada de vapor de mercurio de 80 W  €2,39000
Altres conceptes 15,30 €

mFR9AUM21 Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau (grau de
proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb muntants de 10 cm
de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80 cm, un passamà superior i un
travesser de 8 cm de diàmetre, units amb peces especials d'acer galvanitzat

P- 33  €34,53

Altres conceptes 34,53 €

uFRF1113A Retirada, manteniment i replantació d'arbres autòctons en pendents de fins el
75%

P- 34  €45,70

Sense descomposició 45,70 €

m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 35  €4,52

Altres conceptes 4,52 €

m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 36  €2,47

Altres conceptes 2,47 €

m3G221U016 Excavació de terreny en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 37  €5,15

B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant  €1,66320
Altres conceptes 3,49 €
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m3G222U102 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 38  €6,23

Altres conceptes 6,23 €

m3G222U107 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més
de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió

P- 39  €14,58

Altres conceptes 14,58 €

m3G222U108 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, de ments de 4 m de fondària,
en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

P- 40  €9,75

Altres conceptes 9,75 €

m3G226U030 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 41  €1,30

B0111000 Aigua  €0,05050
Altres conceptes 1,25 €

m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 42  €4,08

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la

pròpia obra
 €0,46800

Altres conceptes 3,56 €

m3G228U020 Extensión y apisonado de suelo adecuado, en tongadas de 50 cm de grosor,
como máximo, con compactación del 95% PN, utilizando rodillo vibrador
autopropulsado, y con necesidad de humedecer.

P- 43  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

m3G228U022 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm de d10
segons plànols, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.

P- 44  €6,92

B0111000 Aigua  €0,05050
B03DU001 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €3,99600

Altres conceptes 2,87 €

m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

P- 45  €32,46

B0111000 Aigua  €0,05050
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm  €28,23600

Altres conceptes 4,17 €

m3G229U010 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40
mm, sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

P- 46  €27,94

B033U030 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens  €22,15000
Altres conceptes 5,79 €

kgG440U004 Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o planxa, amb
una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a l'obra, inclòs elements de
fixació i soldadures

P- 47  €2,76

B44Z9001 Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminats  €0,07750
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B44ZU011 Acer S275JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i treballat a taller i
una capa d'emprimació antioxidant

 €1,22850

Altres conceptes 1,45 €

m3G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 48  €85,65

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

Altres conceptes 9,17 €

m3G450U070 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació, vibrat i curatP- 49  €103,64

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €88,27350

Altres conceptes 15,37 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2,
col�locat

P- 50  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,01130
B0B2U002 Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2  €0,65100

Altres conceptes 0,33 €

m2G4D0U015 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part proporcional
d'accessoria per a la posada en funcionament.

P- 51  €34,47

B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,05000
B0D629AU Puntal metàl�lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,61920
B0D7UC11 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos  €3,54000
B0DZA000 Desencofrante  €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,56000

Altres conceptes 28,57 €

m2G773U010 Membrana de polietilè reticular reforçat de 3 mm de gruix, inclòs pèrdues per
retalls i encavalcaments, per a impermeabilització d'aiguamolls, totalment
col�locada

P- 52  €21,32

B772U001 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la
intempèrie

 €11,79200

B7Z1U001 Element de fixació per a làmina de polietilè  €4,02000
Altres conceptes 5,51 €

m2G7B1U050 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100%
foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a
3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col�locat

P- 53  €3,23

B7B1U005 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2,
100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o
superior a 3850 N

 €2,43100

Altres conceptes 0,80 €

m2G9F1U010 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm
de gruix, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

P- 54  €47,27

B031U100 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm  €0,09460
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,

consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500

B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants  €2,66700
B9F1UC10 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de qualsevol forma i

dimensions, sèrie 1
 €10,16940

Altres conceptes 27,51 €

mGAR1U010 Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer galvanitzat, inclòs
excavació i fonament d'ancoratge

P- 55  €17,53
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €2,04750

B0A12U00 Filferro acer galvanitzat  €0,32600
BBP1U001 Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de

40x40 mm i 3 mm de diàmetre
 €3,06000

BBPZU001 Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl�lica, inclòs
part proporcional d'angle

 €4,67000

Altres conceptes 7,43 €

uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura

P- 56  €275,98

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €76,48200

B071UC01 Morter M-80  €1,79980
B0A3UC10 Clau acer  €0,42350
B0D21030 Tablón de madera de pino para 10 usos  €1,54000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura  €68,87000

Altres conceptes 124,09 €

MGD7JC185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la
rasa

P- 57  €14,31

BFB1U116 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €8,32000

Altres conceptes 5,99 €

mGD7JC186 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la
rasa

P- 58  €19,21

BFB1U120 Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 200 mm, PN 6, inclòs p.p.
de peces especials i accessoris

 €13,22000

Altres conceptes 5,99 €

mGD7JC187 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la
rasa

P- 59  €11,53

Altres conceptes 11,53 €

uGDD1U014 Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols

P- 60  €932,89

B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

 €163,80000

B071UC01 Morter M-80  €8,99900
BDD1U006 Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120

cm d'alçària, amb forats per a tubs
 €247,05000

BDD1U026 Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a
70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

 €134,76000

BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t

 €113,39000

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €29,85000

Altres conceptes 235,04 €
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mGDD1U114 Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

P- 61  €320,70

B071UC01 Morter M-80  €12,59860
BDD1U016 Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària,

per a pou de registre
 €181,87750

BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre

 €17,91000

Altres conceptes 108,31 €

mGF231000 Subministrament i col�locació de tub PEAD 100mmP- 62  €14,29

BFB1L302 TUB DE PEAD DE 100 MM  €5,65000
Altres conceptes 8,64 €

MGFB1C182 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al
fons de la rasa

P- 63  €6,24

BFB1E183 Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió

 €0,25000

Altres conceptes 5,99 €

MGFB1C183 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al
fons de la rasa

P- 64  €6,67

BFB1E182 Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 4
bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió   

 €0,68000

Altres conceptes 5,99 €

MGFB1C184 Tub de polietilè de designació PE 40, de 80 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col�locat al
fons de la rasa

P- 65  €8,18

BFB1E181 Tub de polietilè de designació PE 80, de 80 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2

 €2,19000

Altres conceptes 5,99 €

MGFB1C185 Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa
corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la
rasa

P- 66  €11,74

BFB1E180 Tub de polietilè de designació PE 80, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, sèrie SDR 17.6, segons UNE-EN 1555-2

 €5,75000

Altres conceptes 5,99 €

uGN42L3D3 àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 400
mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 67  €596,49

BN42G3D1 Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior

 €584,96000

Altres conceptes 11,53 €

uGN42L3D4 àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 200
mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 68  €158,89

BN42G3D0 Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior

 €147,36000

Altres conceptes 11,53 €
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uGN42L3D5 àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80
mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada

P- 69  €47,61

BN42G3D2 Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior

 €36,08000

Altres conceptes 11,53 €

uGNX246B9 Suministrament i muntatge d'electrobomba sumergible de la sèrie KP
Grundfos de cabal màxim 15m3/h o similar. S'inclou també la posta en obra
en funcionament i tots els accessoris necessaris per la seva completa
instal�lació.

P- 70  €2.404,05

Sense descomposició 2.404,05 €

m2GR110001 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de serra, en tot
tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a
abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície
executada en obra

P- 71  €0,31

Altres conceptes 0,31 €

m3GR3PU010 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc
d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

P- 72  €2,76

Altres conceptes 2,76 €

uGR66U403 Subministrament i plantació de Juniperus communis arbutiu de 40-50 cm
d'alçària, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot,
protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra

P- 73  €11,16

BR345001 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra, amb MO (sms) >
60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o similar, inclòs transport des del lloc
d'origen fins a la zona d'aplec

 €0,08442

BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica  €0,02067
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,04300
BR4D1003 Subministrament de  Juniperus communis  de 40/50 cm d'alçària  €3,75000
BR821002 Tutor de castanyer, de 0.75 m. d'alçària, i Ø >3 cm, inclosa abraçadera per a

la subjecció, posat en obra
 €1,30000

BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, col�locat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.

 €0,87000

Altres conceptes 5,09 €

m2GR720001 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

P- 74  €1,07

B0111000 Aigua  €0,01818
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,13240
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,25696
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar  €0,01720
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,13280
BR4UJJ00 Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades

agroclimàticament
 €0,10590

Altres conceptes 0,41 €

m2GV010002 Xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm d'espessor, inclosa part proporcional
de marc i bastidor, recolzada sobre llosa de formigó, totalment col�locada.

P- 75  €69,01

Sense descomposició 69,01 €
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m3GV010004 Paret de totxo ceràmic calat 29x14x10 cm i una resistència a compressió de
30 N/mm2, per revestir, col�locat amb morter mixt, eleaborat en obra

P- 76  €53,46

B0F1D2A1 Ladrillo calado, de 29x14x10 cm, para revestir  €27,55000
Altres conceptes 25,91 €

uGV012271 Porta metàl�lica de 5 metres de longitud, dues fulles, per accés a l'estació
depuradora, totalment instal�lada i col�locada

P- 77  €627,80

Sense descomposició 627,80 €

uGV040111 Controlador de nivell d'aigua per tancs, tipus flotador P- 78  €96,98

B0V20111 Controlador de nivel. Flotador con interruptor mercurio  €86,27000
Altres conceptes 10,71 €

uGV060900 Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de altura i de
0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm.

P- 79  €652,12

Sense descomposició 652,12 €

uGV060901 Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de altura i de
0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm.

P- 80  €451,31

Sense descomposició 451,31 €

uGV060902 Deflector per tanc Imhoff d'acer, 10mm de gruix, 3,50 metres d'amplada i
6,50 metres de llarg. Inclos transport i colocació.

P- 81  €4.470,00

Sense descomposició 4.470,00 €

uGZT0004 Tapa 780x980 mm i marc 800x1000 mm hidràulic de fundició dúctil per a
12,5 Tn de càrrega de trencament, segons norma UNE EN-123 Clase B-125.
Incloent subministrament i col�locació.

P- 82  €54,00

Sense descomposició 54,00 €

uGZT0005 Tapa 780x980 mm de fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de trencament,
segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col�locació.

P- 83  €60,00

Sense descomposició 60,00 €

uGZT0006 Subministrament i col�locació de tapa per cobriment de dipòsits de 4,5 x 1 mP- 84  €235,60

Sense descomposició 235,60 €

m2Z1452032 Sbministrament i plantació de Phragmites Australis sobre llit de graves i sorre,
en 3 ut/m2

P- 85  €2,10

Sense descomposició 2,10 €

Jordi Codony
PFC JORDI CODONY
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OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PRINCIPAL01

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)

8.320,1904,08 33.946,38

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 45)

1.092,04032,46 35.447,62

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 36)

8.674,2002,47 21.425,27

4 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
38)

3.866,1106,23 24.085,87

5 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 71)

17.348,4000,31 5.378,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.01 120.283,14

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PRINCIPAL01

TITOL 4 COL.LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7JC187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 59)

1.445,77011,53 16.669,73

TITOL 4TOTAL 01.01.01.02 16.669,73

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PRINCIPAL01

TITOL 4 ESTRUTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 61)

13,170320,70 4.223,62

2 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 60)

32,000932,89 29.852,48

TITOL 4TOTAL 01.01.01.03 34.076,10

Euro
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OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PRINCIPAL01

TITOL 4 MESURES CORRECTORES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 72)

8.674,2002,76 23.940,79

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 74)

300,0001,07 321,00

TITOL 4TOTAL 01.01.01.04 24.261,79

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PEDRA02

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)

1.588,5004,08 6.481,08

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 45)

620,64032,46 20.145,97

3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 71)

9.568,0800,31 2.966,10

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 36)

4.784,4002,47 11.817,47

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
38)

2.209,1406,23 13.762,94

TITOL 4TOTAL 01.01.02.01 55.173,56

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PEDRA02

TITOL 4 COL.LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7JC187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 59)

797,34011,53 9.193,33

Euro
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TITOL 4TOTAL 01.01.02.02 9.193,33

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PEDRA02

TITOL 4 ESTRUTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 60)

17,000932,89 15.859,13

2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 61)

8,500320,70 2.725,95

TITOL 4TOTAL 01.01.02.03 18.585,08

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX PEDRA02

TITOL 4 MESURES CORRECTORES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 72)

4.784,0402,76 13.203,95

TITOL 4TOTAL 01.01.02.04 13.203,95

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BEDERS03

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)

1.126,2004,08 4.594,90

2 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 45)

180,91032,46 5.872,34

3 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 71)

2.252,4000,31 698,24

4 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 36)

1.126,2002,47 2.781,71

5 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
38)

599,4806,23 3.734,76

TITOL 4TOTAL 01.01.03.01 17.681,95

Euro
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OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BEDERS03

TITOL 4 COL.LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7JC187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 59)

187,73011,53 2.164,53

TITOL 4TOTAL 01.01.03.02 2.164,53

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BEDERS03

TITOL 4 ESTRUTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 60)

4,000932,89 3.731,56

2 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de 120
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 61)

3,250320,70 1.042,28

TITOL 4TOTAL 01.01.03.03 4.773,84

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BEDERS03

TITOL 4 MESURES CORRECTORES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 72)

1.126,2002,76 3.108,31

TITOL 4TOTAL 01.01.03.04 3.108,31

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BALLTARGA04

TITOL 4 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 35)

0,0004,52 0,00

2 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 71)

2.796,0000,31 866,76

Euro
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3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 42)

560,6104,08 2.287,29

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 45)

138,92032,46 4.509,34

5 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 36)

1.398,0002,47 3.453,06

6 G222U102 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P -
38)

699,5306,23 4.358,07

TITOL 4TOTAL 01.01.04.01 15.474,52

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BALLTARGA04

TITOL 4 COL.LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GD7JC187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 59)

233,11011,53 2.687,76

TITOL 4TOTAL 01.01.04.02 2.687,76

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BALLTARGA04

TITOL 4 ESTRUTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDD1U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 60)

6,000932,89 5.597,34

TITOL 4TOTAL 01.01.04.03 5.597,34

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL COL.LECTOR01

TITOL 3 EIX BALLTARGA04

TITOL 4 MESURES CORRECTORES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 72)

1.398,0002,76 3.858,48

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,

156,0001,07 166,92
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mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 74)

TITOL 4TOTAL 01.01.04.04 4.025,40

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 MOVIMENT DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR110001 m2 Esbrossada i neteja del terreny amb esbrossadora de capçal de
serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i
transport de les restes a abocador controlat o planta de
compostatge, mesurada la superfície executada en obra (P - 71)

10.186,5300,31 3.157,82

2 G221U016 m3 Excavació de terreny en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 37)

12.470,3905,15 64.222,51

3 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 36)

5.111,2502,47 12.624,79

4 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 41)

8.320,1901,30 10.816,25

TITOL 3TOTAL 01.02.01 90.821,37

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 COL.LECTOR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GN42L3D3 u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 400 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 67)

2,000596,49 1.192,98

2 GN42L3D4 u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 200 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 68)

2,000158,89 317,78

3 GN42L3D5 u àlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre
nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i
muntada en pericó de canalització soterrada (P - 69)

4,00047,61 190,44

4 GD7JC187 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 59)

213,50011,53 2.461,66

5 GD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 58)

98,40019,21 1.890,26

6 GD7JC185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 57)

206,00014,31 2.947,86
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7 GFB1C185 M Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rididesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió
soldada, amb grau de dificultat mitja i col�locat al fons de la rasa
(P - 66)

452,00011,74 5.306,48

8 GFB1C184 M Tub de polietilè de designació PE 40, de 80 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa (P - 65)

316,0008,18 2.584,88

9 GFB1C183 M Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa (P - 64)

1.072,0006,67 7.150,24

10 GFB1C182 M Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió i col�locat al fons de la rasa (P - 63)

1.060,0006,24 6.614,40

TITOL 3TOTAL 01.02.02 30.656,98

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 PRETRACTAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 48)

1,10085,65 94,22

2 GV060900 u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 20 barres de 5mm. (P - 79)

1,000652,12 652,12

3 GV060901 u Reixa fixa per a desbastament i sepració de sòlids fins de 1 m de
altura i de 0,8 m d'amplada. 6 barres de 15 mm. (P - 80)

1,000451,31 451,31

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 50)

37,1500,99 36,78

5 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 49)

2,730103,64 282,94

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part
proporcional d'accessoria per a la posada en funcionament. (P -
51)

20,06034,47 691,47

7 GZT0005 u Tapa 780x980 mm de fundició dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de
trencament, segons norma UNE EN-123 Clase B-125. Incloent
subministrament i col�locació. (P - 83)

5,00060,00 300,00

TITOL 4TOTAL 01.02.03.01 2.508,84

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 TANC IMHOFF02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 50)

4.528,9600,99 4.483,67

2 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 48)

99,50085,65 8.522,18

3 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 49)

126,700103,64 13.131,19
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4 GV060902 u Deflector per tanc Imhoff d'acer, 10mm de gruix, 3,50 metres
d'amplada i 6,50 metres de llarg. Inclos transport i colocació. (P -
81)

1,0004.470,00 4.470,00

5 G222U107 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, més de 4 m de
fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb
mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 39)

270,00014,58 3.936,60

6 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist. Inclosa part
proporcional d'accessoria per a la posada en funcionament. (P -
51)

360,00034,47 12.409,20

7 GZT0006 u Subministrament i col�locació de tapa per cobriment de dipòsits
de 4,5 x 1 m (P - 84)

8,000235,60 1.884,80

TITOL 4TOTAL 01.02.03.02 48.837,64

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 EDIFICI BOMBAMENT03

TITOL 4 POU DE BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 49)

2,900103,64 300,56

2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 50)

207,0000,99 204,93

3 GZT0004 u Tapa 780x980 mm i marc 800x1000 mm hidràulic de fundició
dúctil per a 12,5 Tn de càrrega de trencament, segons norma
UNE EN-123 Clase B-125. Incloent subministrament i
col�locació. (P - 82)

1,00054,00 54,00

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 48)

2,60085,65 222,69

5 G222U108 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, de ments de 4 m
de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 40)

14,4009,75 140,40

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03.01 922,58

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 EDIFICI BOMBAMENT03

TITOL 4 ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2, col�locat (P - 50)

288,4600,99 285,58

2 G440U004 kg Acer S275JR per a estructures i reforços en perfils laminats o
planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col�locat a
l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures (P - 47)

1.722,4802,76 4.754,04

3 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 48)

21,76085,65 1.863,74

4 E225I050 u Anclatge barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre, inclosa la
perforació, col�locació amb injectat continu de morter de ciment o
resina, en estructura de formigó, segons plànols (P - 3)

16,00018,32 293,12

5 G228U020 m3 Extensión y apisonado de suelo adecuado, en tongadas de 50 19,8454,80 95,26
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cm de grosor, como máximo, con compactación del 95% PN,
utilizando rodillo vibrador autopropulsado, y con necesidad de
humedecer. (P - 43)

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03.02 7.291,74

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 EDIFICI BOMBAMENT03

TITOL 4 COBERTA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E5Z2I030 m2 Coberta de placa prefabricada de ciment, col�locada amb morter
mixt 1:2:10, recolzada sobre vigues (P - 6)

37,82313,39 506,45

2 E7C2K421 m2 Soports amb plaques de poliestirè extruit de densitat minima 30
kg/m3 (tipus III segond UNE 53-310) de 60 mm de gruix, amb
cares llises i preparades per anclatge, col.locades sense adherir
(P - 7)

0,2506,75 1,69

3 E52211NN m2 Coberta de llosa rectangular de pissarra de 4 mm de gruix, preu
alt, de 30x20 cm, col�locada amb ganxos d'acer inoxidable de 60
mm de llargària (P - 5)

43,05051,37 2.211,48

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03.03 2.719,62

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 EDIFICI BOMBAMENT03

TITOL 4 TANCAMENT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E225I060 m2 Paret de tancament de gruix 20cm, de bloc amb forats llisos de
40x20x20cm, de morter de ciment gris, dues cares vistes
col�locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb escòria
de pedra granítica, elaborat en obra (P - 4)

76,90028,03 2.155,51

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03.04 2.155,51

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 EDIFICI BOMBAMENT03

TITOL 4 DRENATGE I SANEJAMENT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ED351342 u Arqueta de peu de baixant i tapa fixa de 30x30cm i 40cm de
profunditat, amb pared de totxo calat de 29x14x10cm rebossat
amb morter mixt 1:2:10, elaborat en obra i allisat interiorment (P -
18)

2,00064,91 129,82

2 ED152C01 m Bajante de tubo de PVC, serie F de D 110 mm, incluidas las
piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas (P - 17)

14,50015,42 223,59

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03.05 353,41

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02
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TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 EDIFICI BOMBAMENT03

TITOL 4 ACABATS I ALTRES ELEMENTS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplada 45 a 60 cm,
de color blanc, tipus 2, col.locado amb suports al mur (P - 27)

1,000416,62 416,62

2 EJ298121 u Aixeta senzilla per a safareig, mural, amb instal�lació muntada
superficialment, de llató cromada, tipus 2, amb entrada 1/2' (P -
29)

1,00017,99 17,99

3 EJ1BP012 u Cisterna de color blanco, tipus 2, col.locada amb fixacions al mur
(P - 28)

1,00016,20 16,20

4 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes, al vernis sintètic, amb una capa de
protector químic i tres d'acabat (P - 10)

3,50012,36 43,26

5 EAG37CC4 u Finestra d'alumini lacat de 0,8x1m, inlou col.locacio sobra
batiment, perfils normalitzats, ferratge, seguretat i vidrera (P - 14)

1,000110,92 110,92

6 EARB1120 u Porta d'alumini col.locada sobre bastiment de base , dues fulles i
fulla superior amb xarnela, per un buit d'obres de 120x250 cm (P
- 16)

1,000316,00 316,00

7 1111P245 m2 Paret divisòria de gruix 11cm, de blocs amb forats llis de
40x20x11 cm de morter de ciment blanc d'una cara vista col�locat
amb morter mixt 1:1:7 de ciment pòrtland blanc elaborat en obra
(P - 2)

30,6009,76 298,66

8 EAG37CC3 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de
qualitat 3, i classe A0 segons resultat d'assaigs, amb bastiment
amb caixa de persiana (P - 13)

2,000246,55 493,10

9 E9G11AB1 m2 Paviment de hormigó HM-30/B/20/IIa+Qb, de 15 cm de gruix
amb acabat mecànic (P - 12)

15,60016,08 250,85

10 EAQD2265 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (P -
15)

2,00069,46 138,92

11 E8121212 m2 Enguixat a bona sobre parament vertocal interior, a més de 3,0
metres d'alçada, amb guix YG, acabat allisat amb guix YF (P - 8)

110,9104,87 540,13

12 E898J2A0 m2 Pintat del parament vertical de guix, amb pintura plàstica i acabat
llis, amb capa segelladora i dos acabats (P - 9)

110,9103,37 373,77

13 E9C11324 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, classe 1a,
tipus 2, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat en obra i
sobre caoa de sorra de 2cm de gruix (P - 11)

15,81020,46 323,47

TITOL 4TOTAL 01.02.03.03.06 3.339,89

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 ESTRUCTURES03

TITOL 4 ARQUETES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col�locació,
vibrat i curat (P - 48)

4,95185,65 424,05

2 GV010002 m2 Xapa estriada galvanitzada de 6-7 mm d'espessor, inclosa part
proporcional de marc i bastidor, recolzada sobre llosa de formigó,
totalment col�locada. (P - 75)

8,32069,01 574,16
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3 GV010004 m3 Paret de totxo ceràmic calat 29x14x10 cm i una resistència a
compressió de 30 N/mm2, per revestir, col�locat amb morter mixt,
eleaborat en obra (P - 76)

4,95653,46 264,95

TITOL 4TOTAL 01.02.03.04 1.263,16

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 AIGUAMOLLS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300
g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la
perforació igual o superior a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i
encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col�locat (P - 53)

9.320,0003,23 30.103,60

2 G228U022 m3 Rebliment amb material procedent de préstec, entre 2 i 20 mm
de d10 segons plànols, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric.
(P - 44)

1.288,0006,92 8.912,96

3 G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 3 mm de gruix, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, per a impermeabilització
d'aiguamolls, totalment col�locada (P - 52)

4.660,00021,32 99.351,20

4 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric (P - 46)

976,00027,94 27.269,44

5 Z1452032 m2 Sbministrament i plantació de Phragmites Australis sobre llit de
graves i sorre, en 3 ut/m2 (P - 85)

4.660,0002,10 9.786,00

TITOL 3TOTAL 01.02.04 175.423,20

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL EDAR02

TITOL 3 MESURES CORRECTORES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs
càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos (P - 72)

1.087,3502,76 3.001,09

2 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 74)

1.274,7001,07 1.363,93

3 FRF1113A u Retirada, manteniment i replantació d'arbres autòctons en
pendents de fins el 75% (P - 34)

7,00045,70 319,90

TITOL 3TOTAL 01.02.05 4.684,92

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL INSTALACIONS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EH115324 u Llumenera decorativa amb difusor reticulat metàl.lic i nombre de
tubs fluorescents 1 de 58 W, de forma rectangular, amb xassís
de planxa d'acer esmaltat, A.F. i muntada superficialment al

4,00071,11 284,44

Euro
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sostre (P - 26)

2 EG313A06 m Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tripolar de
secció 3x50 mm2 i col.locat en tub (P - 21)

550,00018,75 10.312,50

3 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de
diàmetre, clavada a terra (P - 25)

1,00019,59 19,59

4 EG632031 u Endoll bipolar de 10 A, tipus 3, muntat encastat (P - 24) 8,0006,10 48,80

5 EG511722 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 220 o
380 V, de 15 A i muntat superficialment (P - 23)

1,00071,51 71,51

6 EG41A21B u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat nominal, bipolar,
tipus PIA, corba C, de 4500 A de poder de curt circuit i fixat a
pressió (P - 22)

25,00017,03 425,75

7 EG21061H m Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 29, amb grau
de resistència al xoc 5, roscat i muntat superficialment (P - 20)

550,0002,74 1.507,00

8 EG141302 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a dues fileras de
quinze mòduls i muntada superficialment (P - 19)

3,00021,33 63,99

9 XPA000AI pa Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa d'aigua
potable de Balltarga (P - 0)

1,0001.800,00 1.800,00

10 XPA000EL pa Partida alçada a justificar per la connexió a la xarxa elèctrica de
Balltarga (P - 0)

1,0002.500,00 2.500,00

11 GNX246B9 u Suministrament i muntatge d'electrobomba sumergible de la sèrie
KP Grundfos de cabal màxim 15m3/h o similar. S'inclou també la
posta en obra en funcionament i tots els accessoris necessaris
per la seva completa instal�lació. (P - 70)

2,0002.404,05 4.808,10

12 GV040111 u Controlador de nivell d'aigua per tancs, tipus flotador  (P - 78) 1,00096,98 96,98

13 FFB29355 m Tub de polietilè de densitat baixa, de 63mm de diàmetre nominal
exterior, 6 bar de pressió nominal, segons UNE-53-131-90,
connecta a pressió, amb gray de dificultat mitjà i col�locat a fons
de rasa. (P - 30)

550,00010,83 5.956,50

CAPÍTOLTOTAL 01.03 27.895,16

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL URBANITZACIO I JARDINERIA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla d'acer
galvanitzat, inclòs excavació i fonament d'ancoratge (P - 55)

410,00017,53 7.187,30

2 FR9AUM21 m Tanca de troncs fusta de pi tornejada i tractada amb autoclau
(grau de proteció IV), d'1,2 m d'alçada sobre el terreny, feta amb
muntants de 10 cm de diàmetre cada 2 m, clavats al terreny 80
cm, un passamà superior i un travesser de 8 cm de diàmetre,
units amb peces especials d'acer galvanitzat (P - 33)

380,00034,53 13.121,40

3 GV012271 u Porta metàl�lica de 5 metres de longitud, dues fulles, per accés a
l'estació depuradora, totalment instal�lada i col�locada (P - 77)

1,000627,80 627,80

4 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit
de morter de 3 cm i totes les feines adients (P - 54)

410,00047,27 19.380,70

5 FHNBE110 U Estructura jardi per a lampada de vapor de mercuri de 80 w, amb
equip incorporat, estructura de polietilè, inclosa la connexió (P -
32)

32,00059,69 1.910,08

Euro
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6 FHM11N44 u Columna de planxa troncocònica, de 4 m d'alçada, amb esfera
circular en policarbonat. Inclou muntatge, connexió i tots els
accessoris necessaris. (P - 31)

4,000152,57 610,28

7 GR66U403 u Subministrament i plantació de Juniperus communis arbutiu de
40-50 cm d'alçària, en clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, protector de base, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 73)

20,00011,16 223,20

8 GF231000 m Subministrament i col�locació de tub PEAD 100mm (P - 62) 134,00014,29 1.914,86

9 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura (P
- 56)

16,000275,98 4.415,68

CAPÍTOLTOTAL 01.04 49.391,30

OBRA PRESSUPOST  CERD-EST01

CAPÍTOL ALTRES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00013.626,28 13.626,28

2 1111MOVT pa Partida alçada a justificar per entibacions en trams puntuals de
les excavacions (P - 1)

1,0002.500,00 2.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.06 16.126,28

Euro
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NIVELL 5: TITOL 4 Import

Titol 4 01.02.03.03.01 Pou de bombament 922,58
Titol 4 01.02.03.03.02 Estructura 7.291,74
Titol 4 01.02.03.03.03 Coberta 2.719,62
Titol 4 01.02.03.03.04 Tancament 2.155,51
Titol 4 01.02.03.03.05 Drenatge i sanejament 353,41
Titol 4 01.02.03.03.06 Acabats i altres elements 3.339,89

01.02.03.03 EDIFICI BOMBAMENTTitol 4 16.782,75

16.782,75

NIVELL 4: TITOL 4 Import

Titol 4 01.01.01.01 MOVIMENT DE TERRES 120.283,14
Titol 4 01.01.01.02 COL.LECTOR 16.669,73
Titol 4 01.01.01.03 ESTRUTURES 34.076,10
Titol 4 01.01.01.04 MESURES CORRECTORES 24.261,79

01.01.01 EIX PRINCIPALTitol 3 195.290,76

Titol 4 01.01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 55.173,56
Titol 4 01.01.02.02 COL.LECTOR 9.193,33
Titol 4 01.01.02.03 ESTRUTURES 18.585,08
Titol 4 01.01.02.04 MESURES CORRECTORES 13.203,95

01.01.02 EIX PEDRATitol 3 96.155,92

Titol 4 01.01.03.01 MOVIMENT DE TERRES 17.681,95
Titol 4 01.01.03.02 COL.LECTOR 2.164,53
Titol 4 01.01.03.03 ESTRUTURES 4.773,84
Titol 4 01.01.03.04 MESURES CORRECTORES 3.108,31

01.01.03 EIX BEDERSTitol 3 27.728,63

Titol 4 01.01.04.01 MOVIMENT DE TERRES 15.474,52
Titol 4 01.01.04.02 COL.LECTOR 2.687,76
Titol 4 01.01.04.03 ESTRUTURES 5.597,34
Titol 4 01.01.04.04 MESURES CORRECTORES 4.025,40

01.01.04 EIX BALLTARGATitol 3 27.785,02

Titol 4 01.02.03.01 PRETRACTAMENT 2.508,84
Titol 4 01.02.03.02 TANC IMHOFF 48.837,64
Titol 4 01.02.03.03 EDIFICI BOMBAMENT 16.782,75
Titol 4 01.02.03.04 ARQUETES 1.263,16

01.02.03 ESTRUCTURESTitol 3 69.392,39

416.352,72

NIVELL 3: TITOL 3 Import

Titol 3 01.01.01 EIX PRINCIPAL 195.290,76
Titol 3 01.01.02 EIX PEDRA 96.155,92
Titol 3 01.01.03 EIX BEDERS 27.728,63
Titol 3 01.01.04 EIX BALLTARGA 27.785,02

01.01 COL.LECTORCapítol 346.960,33

Titol 3 01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 90.821,37
Titol 3 01.02.02 COL.LECTOR 30.656,98
Titol 3 01.02.03 ESTRUCTURES 69.392,39
Titol 3 01.02.04 AIGUAMOLLS 175.423,20
Titol 3 01.02.05 MESURES CORRECTORES 4.684,92

01.02 EDARCapítol 370.978,86

717.939,19

Euro
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 COL.LECTOR 346.960,33
Capítol 01.02 EDAR 370.978,86
Capítol 01.03 INSTALACIONS 27.895,16
Capítol 01.04 URBANITZACIO I JARDINERIA 49.391,30
Capítol 01.06 ALTRES 16.126,28

01 Pressupost  CERD-ESTObra 811.351,93

811.351,93

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost CERD-EST 811.351,93
811.351,93

Euro
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PFC JORDI CODONY
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811.351,93PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................
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6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 811.351,93....................................................................................................................................48.681,12
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1.   INTRODUCCIÓ  

La finalitat del present Estudi de Seguretat i Salut és fixar les condicions per a la prevenció 

d'accidents i riscos professionals, així com els riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, 

entreteniment i manteniment, i les instal.lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors .  

Aquest estudi servirà, per tant, per fixar les directrius bàsiques de realització de l'obra, definint, 

analitzant i avaluant tots els riscos que poguessin aparèixer al llarg de l'execució dels treballs i 

dissenyant les línies preventives a aplicar durant el procés constructiu.  

S'estableixen en aquest estudi les directrius bàsiques relatives a riscos professionals, sota el control 

del coordinador en matèria de seguretat i salut conforme al Reial decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, pel qual s'implanta l'obligatorietat de la inclusió d'un Estudi de Seguretat i Salut Laboral 

per a tot projecte d'obra, ja sigui pública o privada en què es realitzin treballs de construcció o 

Enginyeria Civil en funció del sistema d'execució de l'obra.  

Serà l'empresa adjudicatària l'encarregada d'implantar en la pràctica, en funció del seu propi procés 

productiu, la metodologia necessària per a realitzar tots els treballs en les degudes condicions de 

seguretat i posar els mitjans necessaris per desenvolupar-los en condicions de salut.  

Per tant, aquest estudi de seguretat servirà per donar directrius bàsiques al contractista per a dur a 

terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, sota el control de la Direcció de les Obres, a través del coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de les obres. La coordinació de seguretat i salut durant 

l'execució d'aquest estudi la elabora el tècnic que el subscriu.  

2.  ANTECEDENTS 

Per Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’implanta l’obligació de l’Estudi de Seguretat i Salut en 

el treball en els Projectes d’edificació i Obres Públiques. 

Aquest estudi estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de 

riscos d’accidents i malalties  professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de Salut i benestar dels 

treballadors. 
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Servirà per donar unes directrius a l’Empresa constructora per portar cap a obligacions en el camp 

de la prevenció de riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el control de la Direcció 

Facultativa. 

D’acord amb l’objectiu indicat, es contemplaran els següents apartats dins de l’esmentat Estudi: 

- Proteccions individuals per el personal d’obra 

- Proteccions col·lectives, senyalització i balissament dels diferents treballs 

- Proteccions d’instal·lacions elèctriques i contra incendis 

- Instal·lacions de Salut i benestar del personal 

- Medicina preventiva i primers auxilis 

- Reunions del comitè per la seguretat 

3.  OBJECTIUS 

Els objectius d'aquest estudi són els següents:  

-Detallar les característiques del projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la 

realització tècnica de l'obra. -Analitzar totes les unitats d'obra contingudes en el projecte a 

construir. -Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 

realització dels treballs.  

-Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col.lectiva i equips de 

protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció.  

-Crear un ambient de seguretat i salut laboral en l'obra que garanteixi la integritat (física) de tots els 

treballadors.  

4.  CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA  

4.1   Denominació  

El present Estudi de Seguretat i Salut correspon al PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE ESTACIÓ 

DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS del Cotillo, al municipi de La Oliva, Fuerteventura, Las Palmas ..  
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4.2   Situació de les obres  

La parcel·la on es construirà la E.D.A.R. es troba al marge dret del torrent de la Bavosa, 150 metres 

al sud-oest d Balltarga. 

4.3   Descripció de les Obres 

L’obra es troba dins del terme municipal de Bellver de Cerdanya, als nuclis de la zona est del terme 

municipal, i consisteix en la execució d’una E.D.A.R. formada per un pretractament consistent en un 

desbast i desarenador, un tanc Imhoff, quatre aiguamolls de flux subsuperficial vertical i quatre 

aiguamolls de flux superficial horitzontal. A més a més es construeix un col·lector que condueix les 

aigües dels nuclis de Beders, Bor, Balltarga i Pedra fins al  pretractament de l’E.D.A.R.  

També s’ha de tenir en compte que cal portar fins a la planta subministrament elèctric i aigua 

potable. 

4.4   Pressupost de les obres 

El Pressupost d’Execució Material del present projecte ascendeix a la quantitat de VUIT-CENTS 

ONZE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB NOURANTA-TRES CÈNTIMS (811.351,93 €).  

4.5   Termini d'execució  

Per a l'execució de l'obra i la posada a punt de les instal·lacions s'ha establert un termini de SET (7).  

4.6   Personal previst  

Per al'execució en els treballs es considera que el nombre mitjà de treballadors intervenint en els 

mateixos serà de 10 simultanis.  

4.7   Climatologia  

Les obres es situen al sud de la comarca de la Cerdanya, al Pirineu català. caracteritzada per 

temperatures més o menys constants al llarg de l'any però amb abundància de dies assolellats i amb 

vent. La sequedat és molt accentuada i per tant s'ha de tenir en compte en executar els treballs ja 

que els treballadors estan sotmesos a dies assolellats i secs. És important garantir el 

subministrament d'aigua de boca.  

4.8   Accessos a les obres  

Les obres projectades estan desenvolupades en les proximitats de les vies de comunicació existents, 

, encara que els camins siguin de baixa intensitat de trànsit.  
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4.9   Centres assistencials propers  

Centres hospitalaris i assistencials més propers: 

4.9.1 Cap Bellver de Cerdanya 

UBICACIÓ: Av. Pere Sicart 1 

TELÈFON: 973 51 03 15 

DISTÀNCIA A OBRA: 2,10 Km 

4.9.1 Cap i hospital de Puigcerdà 

UBICACIÓ: Plaça de Santa Maria 1 

TELÈFON: 971 88 01 50 

DISTÀNCIA A OBRA: 13,040 Km 

4.10   Serveis afectats  

Les interferències amb conduccions de tota índole han estat causa eficient d'accidents, per això es 

considera molt important detectar la seva existència i localització exacta en plans i sobre el terreny 

en el que anem a construir. Per això l'adjudicatari de l'obra, abans de l'inici dels treballs, haurà de 

sol.licitar davant de les empreses i organismes corresponents plans de situació de totes les 

possibles instal.lacions que puguin estar en la zona afectada per les obres, per tal de poder detectar 

i avaluar clarament els diversos perills i riscos. No obstant això, cal remarcar que a la zona 

d'ubicació de la EDAR no hi ha serveis que puguin veure's afectats ja que es tracta d'una zona 

agrícola.  

5.  IMPLANTACIÓ I MESURES PRÈVIES A L'INICI DE L'OBRA  

5.1   Generals i planificació  

Es tracta aquí d'estudiar les possibles situacions d'emergència i les mesures en matèria de primers 

auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. S'atendran les previsions fixades en 

l'Estudi de Seguretat i Salut i es designarà per a això al personal encarregat de posar en pràctica 

aquestes mesures.  
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És fonamental que el personal encarregat de posar en marxa aquestes mesures tingui la formació 

convenient, sigui prou nombrós i que a més disposi del material adequat, tenint en compte les 

característiques de l'obra, així com la seva mida i els riscos específics d'aquesta.  

5.1.1 Mesures d'emergència  

Un cop es dispara l'alarma i és escoltada, el personal tècnic es desplaça per a verificar aquesta 

alarma i fer una valoració del tipus d'emergència.  

Conat d'emergència.  

Quan l'accident pot ser controlat i dominat de forma ràpida i fàcil pel propi personal gràcies als 

mitjans tècnics de què es disposen.  

Emergència parcial  

En el cas que sigui necessària l'actuació d'equips especialitzats de l'exterior de l'obra i l'evacuació si 

més no parcial de l'obra.  

Emergència total  

L'evacuació es fa necessària totalment no només en l'obra sinó en la zona on aquesta està ubicada.  

En tots els casos el tècnic després d'avaluar l'emergència actuarà en conseqüència posant en marxa 

el personal especialitzat i format per a tal fi.  

En cas que sigui necessari, tots els llocs de treball han de poder ser evacuats ràpidament i en les 

condicions de màxima seguretat per als treballadors. Les vies i sortides no han d'estar obstruïdes 

per obstacles de cap tipus, de manera que puguin ser utilitzades sense problemes en qualsevol 

moment. Hauran de senyalitzar acord amb la normativa vigent. Aquesta senyalització ha de ser 

duradora i s'ha de fixar en llocs adequats i perfectament visibles.  

5.1.2 Distribució de les responsabilitats  

5.1.2.1 Nomenament del senyalista.  

És necessari el nomenament d'un coordinador de maniobres ja que existeixen riscos de col.lisió 

fortuïta. La fi d'aquest nomenament serà el d'evitar accidents derivats d'aquest risc, la missió del 

coordinador de maniobres serà donar ordres i directrius adequades perquè no hi hagi risc per als 

treballadors en la realització d'aquestes maniobres.  

El coordinador de Seguretat seguirà les normes del Pla de Seguretat i Salut que es trobarà a la seva 

disposició en tot moment a l'obra.  
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5.1.2.2 Nomenament del delegat de prevenció.  

El dret dels treballadors a la paralització de la seva activitat, reconegut per la legislació vigent, 

s'aplicarà als que estiguin encarregats de les mesures d'emergència.  

5.1.2.3 Constitució del Comitè de Prevenció.  

No és previsible la constitució d'aquest comitè en l'obra que ens ocupa, atès que el nombre de 

treballadors no sobrepassarà els cinquanta.  

El Comitè legal de Seguretat i Salut haurà de constituir-se de forma obligatòria en tota aquella obra 

que tingui 50 o més treballadors. Es compondrà de representants dels treballadors i de l'empresari 

en el mateix nombre. La seva organització, funcions, competències i facultats seran les 

determinades legalment.  

Com que és un excel lent auxiliar per a la posada en obra del Pla de Seguretat i Salut, al Comitè de 

Seguretat i Salut se li prestarà la màxima atenció, per la qual cosa s'extremaran les mesures per 

aconseguir una bona qualitat i formació en Seguretat i Salut dels components d'aquesta comitè i 

evitar que, per circumstàncies conjunturals, sigui un òrgan inoperant.  

5.1.2.4 Control i distribució del Pla de Seguretat i Salut.  

En l'acte de signatura de contracte privat entre els subcontractistes i la constructora., Es procedirà 

al lliurament d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut 

durant l'execució de l'obra.  

Tots aquells canvis proposats pel subcontractista als descrit en el present Pla de Seguretat i Salut 

podrà incorporar-se a aquest una vegada s'hagi sotmès a l'aprovació del Coordinador de Seguretat i 

Salut de l'obra, i amb això es podran incorporar al procés de treball en l'obra.  

5.2   Prevenció i extinció d'incendis.  

5.2.1 Mesures de prevenció i extinció.  

A més d'observar les disposicions anteriors, s'han d'adoptar les prevencions que s'indiquen a 

continuació. El seu ús es combinarà, quan correspongui, amb la protecció general més propera que 

puguin prestar els serveis públics contra incendis.  
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5.2.1.1 Extintors portàtils  

Es prohibirà l'ús d'extintors amb escuma química, soda àcida o aigua en incendis que afecten 

instal.lacions elèctriques amb tensió.  

En la proximitat dels llocs de treball amb més risc d'incendi i col locats en lloc visible i de fàcil accés, 

es disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes física o química, barreja de tots dos o pols 

seca, anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la possible causa determinant del foc a extingir.  

Si es fan servir extintors de diferents tipus serien retolats amb cartells indicadors tant del lloc com 

del tipus d'incendi en els quals han d'emprar.  

Es realitzarà la revisió dels extintors de forma periòdica, segons indiquen els propis fabricants. Es 

procedirà a la càrrega d'aquests immediatament després del seu ús. Tant la revisió com la càrrega, 

es realitzarà per empreses autoritzades.  

5.2.1.2 Prohibicions  

Es prohibirà expressament fumar o introduir encenedors, llumins o estris d'ignició en totes les 

dependències i llocs de treball amb alt risc d'incendi. Aquesta prohibició es senyalitzarà de forma 

visible tant en les entrades com en els espais lliures d'aquestes dependències o llocs.  

Es prohibirà d'igual manera el personal la introducció o ocupació d'útils de treball no autoritzats per 

l'empresa i que puguin ocasionar espurnes per contacte o proximitat a substància inflamables.  

5.2.1.3 Altres  

Es preveuran i seguiran les normes de les companyies subministradores davant possibles casos de 

fuites de gas, trencaments de canalitzacions d'aigua, inundacions, esfondraments i enfonsaments.  

5.3   Primers auxilis i instal.lacions sanitàries  

5.3.1 Prestacions de caràcter general  

S'assegurarà en tot moment, durant el transcurs de l'obra, la prestació a tots els treballadors que 

concorrin en la mateixa dels serveis assistencials sanitaris en matèria de primers auxilis, d'urgències, 

d'assistència mèdico-preventiva, i de conservació i millora de la salut laboral dels treballadors.  
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Els serveis mèdics, preventius i assistencials reuniran les característiques establertes per les 

disposicions vigents sobre la matèria. Quedant precisats els serveis a disposar per a l'obra, 

especificant totes les dades necessàries per a la seva localització i identificació immediata per part 

de qualsevol treballador.  

5.3.2 Accidents  

D'acord amb les disposicions vigents, s'han de registrar documentalment en cas de ser requerit pel 

responsable del seguiment i control de la Seguretat i la Salut en l'obra en compliment de les seves 

obligacions.  

En cas d'accidents hauran de cursar els parts corresponents segons les disposicions vigents, i han de 

facilitar l'empresari al responsable del seguiment i control de la Seguretat i la Salut una còpia i totes 

les dades i informacions complementàries li fossin recaptats pel propi responsable.  

En cas d'accident, haurà d'assegurar la investigació del mateix, per precisar la seva causa i forma en 

què es va produir i proposar les mesures oportunes per evitar la seva repetició.  

5.3.3 Farmaciola  

Es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per efectuar les cures d'urgències en cas 

d'accident o lesió. La farmaciola haurà de situar en lloc ben visible de l'obra i convenientment 

senyalitzat.  

La farmaciola haurà d'estar protegit de l'exterior i col.locat lloc condicionat i proveït de tancament 

hermètic que eviti l'entrada d'aigua i humitat.  

Es farà càrrec de la farmaciola, la persona més capacitada, que haurà d'haver seguit amb 

aprofitament cursos de primers auxilis i socorrisme. L'esmentada persona serà l'encarregada del 

manteniment i reposició del contingut de la farmaciola, que serà sotmès, per a això, a una revisió 

setmanal ia la reposició del necessari, amb vista al consum i caducitat dels medicaments.  

5.3.4 Normes sobre socorrisme i primers auxilis.  

Per dotar de l'eficàcia possible a les normes que s'estableixin per a primers auxilis, aquestes hauran 

d'elaborar de manera més gran que compleixin els següents requisits: simplicitat i exactitud tècnica, 

facilitat de comprensió i aplicació ràpida i fàcil, sense necessitat de mitjans complicats.  
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Les normes sobre primers auxilis hauran d'estar encaminades a realitzar el rescat i / o primera cura 

dels operaris accidentats, a evitar en el possible les complicacions posteriors ia salvar la vida dels 

subjectes.  

En les normes a establir sobre primers auxilis es recullen les maneres d'actuació i les conductes a 

seguir davant un accidentat per a casos de rescat de ferits que quedin empresonats, pèrdues del 

coneixement, asfíxia, ferides, hemorràgies, cremades, contusions i fractures.  

S'especificarà, per a cada cas concret: forma de manejar al ferit, trasllats de l'accidentat, posicions 

convenients, principis de reanimació i mètodes de respiració artificial, primeres cures a realitzar, 

fàrmacs o begudes que han de, o no, administrar, etc.  

Les normes i instruccions sobre primers auxilis hauran d'exposar en llocs accessibles i ben visibles 

de l'obra.  

5.4   Medicina preventiva.  

5.4.1 Reconeixements mèdics  

Es vetllarà per la vigilància periòdica de l'estat de salut laboral dels treballadors, mitjançant els 

reconeixements mèdics o proves exigibles d'acord amb la normativa vigent, tant pel que fa als que 

preceptivament hagin d'efectuar amb caràcter previ a l'inici de les seves activitats com als quals 

s'hagin repetir posteriorment.  

Els treballadors hauran de ser informats, amb caràcter previ a l'inici de les seves activitats, de la 

necessitat d'efectuar els controls mèdics obligatoris.  

5.5   Formació dels treballadors.  

L'empresari que està obligat a possibilitar que els treballadors rebin una formació teòrica i pràctica 

apropiada en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, sigui quina sigui la 

modalitat o durada d'aquesta, així com quan es produeixin canvis en les funcions que exerceixin o 

es s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball susceptibles de provocar riscos 

per a la salut del treballador. Aquesta formació haurà de repetir periòdicament.  

El temps dedicat a la formació que l'empresari està obligat a possibilitar, com a conseqüència de 

l'apartat anterior, es dugui a terme dins l'horari laboral o fora d'ell, serà considerat com a temps de 

treball.  
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La formació inicial del treballador haurà d'orientar en funció del treball que vagi a desenvolupar en 

l'obra, proporcionant-li el coneixement complet dels riscos que implica cada treball, de les 

proteccions col·lectives adoptades, de l'ús adequat de les proteccions individuals previstes, dels 

seus drets i obligacions i, en general, de les mesures de prevenció de qualsevol índole.  

5.5.1 Contingut de les accions de formació.  

Per operaris, el contingut de les sessions de formació s'ha de seleccionar fonamentalment en funció 

dels riscos específics de l'obra i estarà integrat principalment, entre altres, pels següents temes:  

 Riscos específics de l'obra i mesures de prevenció previstes en el Pla de Seguretat i Salut.  

 Causes i conseqüències dels accidents.  

 Normes de Seguretat i Salut (senyalització, circulació, manipulació de càrregues, etc ...).  

 Senyalitzacions i sectors d'alt risc.  

 Socorrisme i primers auxilis.  

 Actitud davant el risc i formes d'actuar en cas d'accident.  

 Salut laboral.  

 Obligacions i drets.  

5.5.2 Organització de l'acció formativa.  

Les sessions de formació seran impartides per personal suficientment acreditat i capacitat en la 

docència de Seguretat i Salut compta per a això amb el servei de prevenció, mútua, organismes 

oficials especialitzats, delegats de prevenció i servei mèdic que per la seva vinculació i coneixements 

de l'obra en matèria específica de seguretat i salut siguin els més aconsellables en cada cas.  

S'utilitzaran els mitjans didàctics més apropiats, com ara: transparències, diapositives, vídeos, etc.  

5.5.3 Instruccions generals i específiques  

Independentment de les accions de formació que hagin de celebrar abans que el treballador 

comenci a exercir qualsevol tasca o lloc de treball en l'obra o es canviï de lloc o es produeixin 

variacions dels mètodes de treball inicialment previstos.  

Hi haurà de facilitar-les instruccions relacionades amb:  

 Els riscos inherents al treball, especialment quan no es tracti de la seva ocupació habitual 

 les relatives als riscos generals de l'obra que puguin afectar 

 Les referides a les mesures preventives que s'hagin d'observar 

 el maneig i ús de les proteccions individuals.  
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Es prestarà especial dedicació a les instruccions referides a aquells treballadors que hagin d'estar 

exposats a riscos de caiguda d'altura, atrapaments o electrocució.  

L'empresari obligarà a que els treballadors de les empreses subcontractades que intervinguin en 

l'obra hagin rebut les instruccions pertinents en el sentit anteriorment indicat.  

5.5.4 Informació i divulgació.  

S'han d'informar als treballadors de les dades relatives al seu estat de salut en relació amb els riscos 

als quals es puguin exposar. Així mateix, haurà de proporcionar informació als treballadors, per 

l'empresari o els seus representants en l'obra, sobre:  

 Obligacions i drets de l'empresari i dels treballadors 

 Funcions i facultats dels Comitès de S + S i delegats de prevenció. 

 Serveis mèdics i d'assistència sanitària amb indicació del nom i ubicació del centre 

assistencial al que acudir en cas d'accident. 

 Organigrama funcional del personal de seguretat de l'empresa. 

 Dades sobre el seguiment de la sinistralitat i sobre les actuacions preventives que es duen a 

terme en l'obra per l'empresa.  

 Estudis, investigacions i estadístiques sobre la salut dels treballadors.  

Tota la informació referida Se li per escrit als treballadors o, si no es col.locaran, en llocs visibles 

accessibles als mateixos com a oficina i vestidors de l'obra, rètols o cartells anunciadors amb 

missatges preventius de sensibilització i motivació col.lectiva. Haurà d 'exposar els que li siguin 

proporcionats pels organismes i institucions competents en la matèria sobre campanyes de 

divulgació, en aquest cas haurà de donar-se coneixement.  

Es disposarà a l'oficina d'obra sempre d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat i de les 

normes i disposicions vigents que incideixin en l'obra, per posar-los a disposició de totes les 

persones o institucions hagin d'intervenir, reglamentàriament, en relació amb ells .  

Tots els responsables i comandaments intermedis de les obres, i que intervinguin en ella, hauran 

d'assistir a cursos de formació per a l'aplicació i observança de totes les normes de seguretat 

necessàries en cada cas.  

Ells seran els encarregats de donar a la resta dels treballadors les explicacions i ordres per al total 

compliment de les mesures preventives i de seguretat en cada cas.  
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5.5.4.1 Adreces d'interès  

Hi haurà un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels següents serveis i centres 

més propers a l'obra:  

 Bombers  

 Ambulàncies  

 Guàrdia Civil i Policia. 

 Centres hospitalaris.  

 Llistat dels socorristes de l'obra, amb indicació dels seus llocs de treball.  

5.5.5 Consideracions legals  

L'empresa adjudicatària estarà legalment obligada a formar en el mètode de treball segur a tot el 

personal al seu càrrec, bé sigui propi, subcontractista o treballadors autònoms, de tal manera, que 

tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, de les 

conductes a observar en determinades maniobres, de l'ús correcte de les proteccions col.lectives i 

del dels equips de protecció individual necessaris per a la seva protecció. Així mateix exigirà el 

compliment d'aquesta obligació a les empreses i autònoms que intervinguin en aquesta obra.  

En compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, es realitzaran les següents activitats:  

1 º .- Després del reconeixement mèdic ia la signatura del contracte: Formació i informació dels 

riscos laborals que té el treball de cada operari.  

2 º .- Explicació a cada treballador de la prevenció dissenyada en el Pla de Seguretat i Higiene, que 

l'afecti directament.  

3 º .- Presentació a cada treballador de la persona que controla la seguretat.  

4 º .- Realització d'un curs formatiu general per a tots els treballadors.  

5.6   Instal.lacions d'higiene i benestar  

5.6.1 Vestidors i Lavabos  

S'entenen com a tals els vàters i el vestuari que es resoldran utilitzant casetes prefabricats en règim 

de lloguer. Construïts en doble xapa amb capa aïllant entre mitjanes, amb portes de pas i fusteries 

de finestra amb vidre, il·luminació elèctrica i calefacció.  
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Els lavabos i les dutxes poden anar en l'espai destinat als vestidors o en el destinat als lavabos. 

Aquests recintes, els dels vestidors i els dels lavabos han d'estar separats per evitar males olors al 

vestidor, tot i així, tots dos recintes quedaran comunicats a través de portes.  

Els vestidors i lavabos han de comptar almenys amb:  

 1 Urinari per cada 5 homes a comptar  

 1 inodor per cada 10 homes a contractar. 

 1 Dutxa per cada 5 treballadors a contractar. 

 1 Mirall de 40 * 50 cm. com a mínim per cada 10 treballadors a  

contractar 

 saboneres, porta-rotlles, tovallolers, etc. segons el nombre de cabines i lavabos.  

 1 Lavabo per cada 6 treballadors a contractar 

 Tovalloles o assecadores automàtiques. 

 Cabina per a dutxa de 1.5 M2 * 03/02 m. d'alçada. 

 Instal.lacions d'aigua freda i calenta. -La superfície del vestuari ha de ser almenys de 2m2 

per treballador contractat. 

 Armari guarda-roba per cada treballador contractat 

 Nombre suficient de bancs i cadires 

 Penjadors  

Els vagons prefabricats uneixen els vestidors, lavabos, dutxes i lavabos per la qual cosa s'han de 

compensar les superfícies amb els vestidors en modalitat de "vagó diàfan" fins a aconseguir la 

condició de 4 m² per treballador contractat. Per a aquesta obra les necessitats pel que fa a la 

dotació d'aquests, per normativa, queda com segueix a continuació:  

5.6.1.1 Caseta lavabo-vestuari  

Les cabines de vàter estaran dotades de vàter i portarrotllos amb paper higiènic, tancades 

mitjançant porta esquinçada i muntada a 50 cm. del paviment per a permetre l'auxili en cas 

d'accidents (lipotímies, marejos, relliscades, etc.), les cabines es tancaran amb cerrojillo simple.  

Les cabines de dutxa estaran dotades de plat de dutxa, aixetes hidromezcladora calenta-freda i 

carxofa ruixadora fixa. Es tancaran mitjançant portes esquinçades i muntades a 50 cm. del paviment 

per a permetre l'auxili en cas d'accidents (lipotímies, marejos, relliscades, etc.); cada cabina es 

tancarà amb cerrojillo simple. Per a subministrament d'aigua calenta es larà un escalfador elèctric.  

Els lavabos estaran dotats d'aixetes hidromezcladora.  
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La zona destinada a vestuari, contindrà els assentaments necessaris, taquilles metàl.liques 

individuals amb clau i penjadors per guardar la roba i els efectes personals, que es valoren 

independentment.  

5.6.2 Menjador  

La superfície del menjador serà la necessària per contenir les taules, cadires, bancs, pileta pica i el 

escalfa-dinars, permetent les lògiques circulacions de persones i de béns. Les casetes prefabricats 

destinats a menjador han d'estar Separats dels vestidors i lavabos; disposant de calefacció a l'hivern 

i ventilació directa a l'exterior facilitada per les finestres de les casetes.  

La superfície mínima serà de 2m2 per treballador contractat i el seu contingut serà el següent:  

 1 Escalfa-dinars de 4 focs per cada 50 operaris. 

 1 Aixeta amb el seu corresponent pica rentaplats per cada 10 operaris. 

 Parament de menjador d'un a sola utilització.  

 Contenidor d'escombraries.  

 Mobiliari (taules, cadires, bancs) en quantitat suficient. 

5.6.3 Escombraries i neteja  

Es disposarà en l'obra recipients en els quals s'abocaran les escombraries, recollint diàriament per 

ser retirades pel Servei Municipal d'Escombraries del concejo o equivalent, per evitar la propagació 

d'olors desagradables i la corresponent degradació ecològica.  

Per a les instal.lacions provisionals dels treballadors està prevista una neteja diària ia una 

desinfecció periòdica.  

5.6.4 Roba de treball  

L'empresa facilitarà gratuïtament als treballadors roba de treball que permeti una fàcil neteja i sigui 

adequada per fer front als riscos climàtics.  

En els treballs especials, per exemple, de pavimentació de la nau, que per la brutícia del mateix faci 

que es produeixi un deteriorament més ràpid en les peces de treball, es reposaran aquestes amb 

independència de la data de lliurament i de la durada prevista.  

Quan el treball es realitzi en mitjans humits, els treballadors disposaran de calçat i roba 

impermeables.  
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a permanència en els recintes de treball del personal tècnic o directiu o fins i tot de simples 

visitants, no els eximeix de l'obligatorietat de l'ús de casc protector o peces de calçat si el cas ho 

requereix.  

6.  RISCOS, NORMES DE SEGURETAT I MESURES 
PREVENTIVES  

Per a cadascuna de les unitats constructives de l'obra s'han de descriure els riscos més freqüents 

derivats de les activitats relacionades.  

Un cop identificats els riscos derivats de cada activitat i cada màquina o eina, es procedeix a un 

estudi de totes aquelles mesures que puguin evitar l'aparició d'accidents o en el cas que es 

produeixin, minorar-los.  

Per a cada activitat s'indicaran les normes bàsiques de seguretat, els equips de protecció individual 

(amb certificació CE) i proteccions col·lectives.  

6.1   Replanteig.  

6.1.1 Definició. 

Consistiran els treballs a efectuar en el treball de camp que durà a terme l'equip de topografia  

6.1.2 Riscos més freqüents.  

 Caiguda de persones al mateix nivell. -Atropellaments. -Bolcades. -Producció de pols.  

6.1.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Es protegiran amb armilles reflectants per evitar atropellaments.  

6.2   Moviments de terres  

6.2.1 Definició  

Consistiran els treballs a efectuar en el desbrossament i neteja del terreny mitjançant la utilització 

de màquines i operaris. Es realitzarà l'explanació dels terrenys de trànsit i es realitzarà el 

terraplenament amb les terres procedents de l'explanació.  
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6.2.2 Riscos més freqüents.  

 Caiguda de persones a diferent nivell. 

 Caiguda de persones al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col lisions 

 Bolcades 

 Producció de pols 

 Despreniment de terres per talús inadequat, per acopi de terres en  cap de talús sense 

guardar la distància mínima de seguretat, per aflorament del nivell freàtic, per pluges, per 

vibracions produïdes per les màquines, per alteracions del terreny a causa de variacions de 

temperatura.  

 Interferències amb conduccions d'aigua i / o energies elèctriques soterrades i aèries.  

6.2.3 Normes bàsiques de seguretat  

Abans de començar els treballs de buidatge o excavació es realitzarà un reconeixement detallat dels 

elements adjacents, en previsió de seients, fallades de fonamentació, etc.  

Es senyalitzarà la sortida de camions a la via pública. -S'efectuaran regs adequats per impedir la 

generació de pols.  

6.2.3.1 Màquines 

Per els riscos derivats de les parts mòbils de les màquines, no hi haurà ningú situat dins del radi 

d'acció de les mateixes.  

Es tindrà cura al màxim la fatiga del personal al maneig de les màquines disposant de mitjans 

adequats de protecció contra vibracions, sorolls, pols i temperatura.  

Es disposarà d'un límit a la vora de les rampes per a la descàrrega de materials.  

6.2.3.2 Rases  

La vigilància del front de l'excavació, per l'encarregat, Capatàs, serà com a mínimes dues vegades 

per jornada.  

La recollida de materials i de terres extretes en talls de profunditat major de 1,25 m, es disposaran a 

una distància major de 1,50 m de la vora de la rasa, i es retirarà a la runam tot el material sobrant 

que no vagi a ser utilitzat en farcits posteriors.  

S'estibarà les rases i talussos segons el que indica el projecte. -Durant l'execució de l'excavació, la 

longitud de trams oberts serà de la mínima longitud possible. -S 'treure immediatament l'aigua per 

prevenir alteracions de talús. -En rases realitzades en roca, abans d'accedir-hi es comprovarà la 

inexistència de blocs de roca que puguin desprendre's.  
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6.2.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat. -Botes de seguretat. -Botes de pouaters amb puntera i plantilla 

metàl.liques. 

 Granota de seguretat i vestit d'aigua. -Guants de cuir, goma o PVC  

6.2.5 Proteccions col.lectives. 

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla-Tanques, 

baranes i cintes d'abalisament.  

6.3   Excavació de rases i pous  

6.3.1 Definició.  

Es realitzarà l'excavació de rases per a la instal lació de les canalitzacions i canonades previstes en el 

projecte, com són les necessàries per a col·lectors, pous, canalitzacions de xarxa d'aigua i 

d'enllumenat.  

En aquesta obra està previst executar les rases i pous de l'obra mitjançant la utilització d'una 

retroexcavadora, un camió basculant, i un buldòzer  

6.3.2 Riscos més freqüents.  

 Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou per: 

o Càrregues ocultes després del tall 

o Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres 

o Obertura prolongada 

o Talussos perillosos  

o Vibracions properes  

 Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per circulació 

propera de maquinària (vibracions)  

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció col.lectiva 

prevista  

 Cops per la maquinària  

 Atrapaments per la maquinària  

 Caiguda de la maquinària a la rasa  

 Interferències amb conduccions o serveis  

 Inundació per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc  

 Sepultura  

6.3.3 Normes bàsiques de seguretat.  

La zona de rasa oberta estarà protegida mitjançant tanca metàl·lica autoportant en cadena, 

ubicades a 2 m. de la vora superior del tall i es disposaran passarel·les de fusta de 60 cm., 

d'amplada, (mínim 3 taulers de 7 cm., de gruix), vorejades amb baranes sòlides de 90 cm., d'alçada, 
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formades per passamans, barra intermèdia i entornpeu de 15 cm., si les rases intercepten zones de 

trànsit d'operaris.  

El costat de circulació de camions o de maquinària quedarà abalisat a una distància de la rasa no 

inferior a 2 m, mitjançant l'ús de corda de banderoles o qualsevol altre sistema similar  

El personal ha de baixar o pujar sempre per escales de mà sòlides i segures, que sobrepassin en 1 m 

la vora de la rasa o pou, i estaran amarrades fermament a la vora superior de coronació.  

No es permet que als voltants de les rases o pous hagi abassegaments de materials a una distància 

inferior a 2 m de la vora, en prevenció dels bolcades o esllavissades per sobrecàrrega.  

En presència de conduccions o serveis subterranis imprevistos, es paralitzaran immediatament els 

treballs, donant avís urgent al Cap d'Obra. Les tasques es reprendran després de ser estudiat el 

problema sorgit per la Direcció Facultativa, seguint les seves instruccions expresses. 

És obligatòria l'apuntalament de les rases o pous amb profunditat els talussos siguin menys estesos 

que els naturals. La desentibación es farà en el sentit contrari que s'hagi seguit per l'apuntalament, 

sent realitzada i vigilada per personal competent, durant tota la seva execució.  

En presència de pluja o de nivell freàtic alt, es vigilarà el comportament dels talussos en prevenció 

d'esfondraments sobre els operaris. S'executaran més aviat possible els eixugades necessaris.  

En presència de risc de bolcada o lliscament d'un talús límit d'una rasa es donarà l'ordre de 

desallotjament immediat i es acordonar la zona en prevenció d'accidents.  

Es senyalitzaran mitjançant cinta d'abalisament i es protegiran mitjançant tanques metàl.liques 

autoportants, aquelles zones de circulació de maquinària i vehicles que puguin posar en risc els 

treballs d'instal lació de canonada.  

En els vessants que quedin per sobre del desmunt, es farà prèviament una revisió, llevant les peces 

soltes que puguin rodar amb facilitat.  

La sortida de camions a la carretera té un especial risc, per la qual cosa s'ha de senyalitzar PERILL, 

SORTIDA DE CAMIONS, STOP, i abalisar convenientment l'accés i la incorporació a la via.  

S'evitarà la formació de pols.  

Les zones de treball es mantindran netes i ordenades.  

Els talussos es revisaran especialment en època de pluja o quan es produeixin canvis de 

temperatura  

No es treballarà simultàniament en diferents nivells de la mateixa vertical.  

Sempre que es prevegi la circulació de persones o de vehicles, les àrees de treball s'acotaran a nivell 

del terra, posant-les senyals adequades. Per a ell trànsit de vehicles no menys de 2 metres i per a ell 

trànsit de vianants no menys d'1 metre.  
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6.3.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat.  

 Botes de seguretat amb puntera i plantilla metàl·liques.  

 Granota de seguretat i vestit d'aigua. En cas necessari durà reflectant la roba. 

 Guants de cuir, goma o PVC 

 Ulleres de seguretat.  

 Mascaretes antipols.  

6.3.5 Proteccions col.lectives  

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla-Tanques, 

baranes i cintes d'abalisament. -Senyals acústiques i òptiques de la maquinària. -Xarxes o 

teles metàl.liques.  

6.4   Drenatge  

6.4.1 Definició  

Aquests treballs estan referits a la formació de rases per escometre les canonades que portaran 

l'evacuació de les aigües fins a la connexió de les escomeses generals. La xarxa de drenatge es 

realitzarà mitjançant col.lectors de diferents diàmetres que connectaran amb pous de registre, a 

més de la formació de tots els elements necessaris.  

6.4.2 Riscos més freqüents.  

 Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou per:  

o Càrregues ocultes després del tall.  

o Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres.  

o Obertura prolongada.  

o Talussos perillosos.  

o Vibracions properes 

 Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per circulació 

propera de maquinària (vibracions). 

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció col·lectiva 

prevista.  

 Cops i Atrapaments pels tubs.  

 Caiguda de la maquinària a la rasa. -Interferències amb conduccions o serveis. -Inundació 

per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc.  

6.4.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Els paquets de canonades se suspendran d'ambdós extrems amb eslingues que compleixin amb la 

prevenció:  
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Eslingas.-Formades per dos “hondillos” rematades a cada extrem per llaços formats mitjançant 

casquet electrosoldat i guarnits amb forrillos guarda caps. 

Els extrems de les “hondillos” s'uniran mitjançant el llaç a una argolla de penjat. Els altres dos 

extrems estaran dotats de ganxos de pengi.  

Els tubs es lligaran a llaç escorredor de l'extrem dels “hondillos” passat pel seu propi ganxo, situant-

los equidistants a 1 / 3 de la longitud total del tub.  

L'angle que formen els dos “hondillos” a l'altura de l'argolla de pengi serà igual o inferior a 90 º.  

Les canonades en suspensió es guiaran mitjançant sogues instal als extrems. Mai directament amb 

les mans per evitar, cops, atrapaments o empentes per moviments pendulars.  

Les canonades s'han d'introduir en les rases guiades des de l'exterior. Una vegada que entrin en 

contacte amb la solera, els treballadors s'aproximaran per guiar la connexió dels abassegaments de 

canonades es faran en el terreny sobre dorments de repartiment de càrregues. Apilats i continguts 

entre peus drets clavats en el terreny prou com per obtenir una bona resistència. No es barrejaran 

els diàmetres en els aplecs.  

La presentació de trams de canonades en la coronació de les rases s'efectuarà a no menys de 2 m. 

de vora superior. En tot moment, romandran calçades per evitar que puguin rodar.  

Conclosa la connexió dels trams es procedirà al tancament de la rasa per motius de seguretat, 

anivellant terres. Es deixaran les cotes necessàries per a comprovar l'estanquitat de les connexions 

que en tot moment, romandran envoltades per tanques tipus ajuntament.  

6.4.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat amb puntera i plantilla metàl·liques. 

 Granota de seguretat i vestit d'aigua. 

 Guants de cuir, goma o PVC  

6.4.5 Proteccions col·lectives.  

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla 

 Tanques, baranes i cintes d'abalisament.  

6.5   Fonamentacions  

La fonamentació es realitzarà mitjançant els treballs preliminars a les estructures de formigó, 

formació de soleres, execució de murs. 
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6.5.1 Treballs preliminars  

6.5.1.1 Definició  

Es realitzaran els treballs de replantejament dels fonaments per a l'excavació d'aquestes, una 

vegada realitzada l'excavació general.  

6.5.1.1.1 Riscos més freqüents  

 Caigudes al mateix nivell. 

 Caigudes a diferent nivell.  

 Atropellaments per màquines. 

 Despreniment de terres. 

 Cops contra objectes.  

6.5.1.1.2 Normes de seguretat.  

Zona de treball neta i ordenada.  

Senyalització o protecció de les vores de les excavacions amb corda assenyalat o baranes, segons els 

casos. -Adequació dels accessos amb passarel i escales, dotades de baranes i sòcols. -Materials 

recollits de manera estable i separats suficientment de les vores de l'excavació. -Senyalització.  

6.5.1.1.3 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat 

 Botes de seguretat 

 Roba de treball.  

6.5.2 Murs de formigó  

6.5.2.1 Definició  

Es realitzaran els treballs d'excavació de terres mitjançant la utilització d'una retroexcavadora i un 

camió basculant, per a posteriorment realitzar la col·locació de les fases del mur.  

6.5.2.2 Riscos més freqüents  

 Atropellament.  

 Lliscament de la màquina en terrenys enfangats. 

 Bolcada. 

 Caiguda per pendents. 

 Xoc contra altres vehicles. 

 Interferències amb infraestructures urbanes. 

 Caiguda del personal des de la màquina.  

 Cops.  

 Soroll 
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 Vibracions. 

6.5.2.3 Normes bàsiques de seguretat  

Està totalment prohibit anular els sistemes de seguretat. -Verificar que tots els sistemes de 

seguretat de la màquina estiguin en perfecte estat.  

Tot el personal de l'obra estarà fora del radi d'acció de la màquina per evitar atropellaments i cops 

durant els moviments d'aquesta o per algun gir de la mateixa.  

Quan sigui necessari treballar en pendent, es realitzarà cap amunt, així l'aigua no s'introduirà en 

l'excavació.  

6.5.2.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc homologat, en tot moment. 

 Mascareta antipols. 

 Mono o bus de treball. 

 Botes de seguretat antilliscants. 

 Guants de cuir.  

 Cinturó antivibratori.  

6.6   Estructures  

L'estructura que es realitza consisteix en les execucions dels murs, treballs amb formigó, 

tancaments, etc.  

6.6.1 Treballs amb ferralla  

6.6.1.1 Definició.  

Aquests treballs es desenvolupen bàsicament en el muntatge de les armadures en una zona 

delimitada en l'obra on tindrà lloc també la recollida de les armadures.  

6.6.1.2 Riscos més freqüents  

 Talls i ferides punxants en mans i peus per maneig de la ferralla. -Aixafament en operacions 

de càrrega i descàrrega de paquets de ferralla.  

 Entropessades i torçades al caminar sobre les armadures.  

 Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. -Els derivats de les eventuals 

trencaments de rodó durant el estirat o doblegat.  
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6.6.1.3 Normes bàsiques de seguretat.  

S'habilitarà en obra un espai dedicat al apilament classificat dels rodons de ferralla proper al lloc de 

muntatge de les armadures.  

Els paquets de rodons s'emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, evitant 

les altures de piles superiors a 1,5 m d'alçada.  

El transport aeri de paquets d'armadures mitjançant grua s'executarà suspenent la càrrega de dos 

punts separats, mitjançant eslingat d'aquest.  

La ferralla muntada (pilars, mallats, etc.) S'emmagatzemarà en els llocs designats a aquest efecte. 

Les deixalles o retalls de ferro i acer, es recolliran arreplegant en lloc determinat, per al seu 

posterior descàrrega i transport a abocador.  

S'efectuarà una neteja periòdica de puntes, filferros i retalls de ferralla al voltant de la zona 

escollida com a taller de ferralla (bancs, dobladors, serra, etc.). Queda prohibit el transport aeri, 

mitjançant grua, d'armadures de pilars en posició vertical. Es transportaran suspesos de dos punts 

mitjançant eslingues fins a arribar propers al lloc d'ubicació dipositant a terra. Només es permetrà 

el transport vertical per a la ubicació exacta "in situ".  

Es prohibeix el muntatge de cèrcols perimetrals sense abans estar correctament instal de xarxes o 

baranes de protecció.  

Les maniobres d'ubicació in situ de ferralla muntada es guiaran mitjançant un equip de tres 

operaris, dos guiaran, mitjançant cordes en dues direccions, la peça a situar, seguint les instruccions 

del tercer que procedirà manualment a efectuar les correccions de aplomat.  

6.6.1.3.1 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè, preferiblement amb barballera.  

 Guants de cuir. 

 Calçat de seguretat amb puntera i plantilla reforçada. 

 Cinturó de seguretat (de caiguda i / o subjecció).  

 Cinturó portaeines. -Roba de treball.  

 Vestit impermeable.  

6.6.2 Treballs de manipulació de formigó  

6.6.2.1 Definició.  

Es refereix aquests treballs a la manipulació del formigó per a la realització del formigonat del les 

estructures i altres elements que es realitzen en l'obra.  
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6.6.2.2 Riscos més freqüents  

 Caiguda d'operaris al mateix nivell. 

 Caiguda d'operari i / o materials i objectes a diferent nivell. 

 Caiguda d'operaris al buit 

 Trencament o rebentada d'encofrats 

 Petjades sobre objectes punxants. 

 Dermatitis per contacte amb el formigó. -Sobreesforços. 

 Atrapaments i cops.  

 Talls de ferralla.  

6.6.2.3 Normes bàsiques de seguretat d'aplicació durant l'abocament del formigó.  

a) Abocament mitjançant cub o catúfol. Es prohibeix carregar la galleda per sobre de la càrrega 

màxima de la grua que els sustenta.  

 L 'obertura del cub per abocament s'executarà exclusivament accionant la palanca això, 

amb les mans protegides amb guants impermeables.  

 Del cub penjaran caps de guia per a ajuda de la seva correcta posició de  

abocament.  

 Es prohibeix guiar-lo o rebre'l directament, en prevenció de caigudes i cops per moviment 

pendulars del cub.  

b) Abocament de formigó mitjançant bombeig.  

 L 'equip encarregat del maneig de la bomba de formigó estarà especialitzat en aquest 

treball.  

 La mànega terminal de l'abocament, serà governada alhora per dos operaris, per evitar 

accidents per moviment incontrolat de la mateixa.  

 Abans de l'inici del formigonat d'una determinada superfície, s'ha d'establir un camí de 

taulons segur sobre els quals recolzar els operaris que governen l'abocament amb la 

mànega.  

 El maneig, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, seran 

dirigits per un operari especialista, per evitar accidents per "taps i sobrepressions" internes.  

 Abans d'iniciar el bombament del formigó s'haurà de preparar el conducte (greixar les 

canonades), enviant masses de morter de dosificació, per evitar atoramiento o taps.  

 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja, sense abans instal lar la ret de recollida 

a la sortida de la mànega, després del recorregut total del circuit. En cas de detenció de la 

bola, es paralitzarà la màquina, es reduirà la pressió a zero i es desmuntarà a continuació la 

canonada.  

 Els operaris subjectar la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a 

elements sòlidament fixats, apartant-se del lloc abans d'iniciar el procés de neteja.  

c) Abocament directe mitjançant canaleta.  

 Es col·laran topalls de recorregut dels camions formigonera, per evitar bolcades. 



MEMÒRIA ESS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

27              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

 Es prohibeix apropar les rodes del camió formigonera a menys de 2 m de la vora de les 

excavacions.  

 Es col·locaran baranes rígides en el front de les excavacions, protegint el tall de guia de la 

canaleta 

 La maniobra d'abocament serà dirigida per un operari diferent del de maneig de la canaleta.  

d) Normes bàsiques de seguretat d'aplicació durant el formigonat de murs.  

 Es prohibeix l'accés escalant l'encofrat, per ser una acció insegura.  

 Abans de l'inici del formigonat, el Capatàs o l'encarregat, revisarà el bon estat de seguretat 

dels encofrats en prevenció de rebentades i vessaments  

 Prèviament a l'inici del formigonat, i com execució dels treballs d'encofrat, es lés la 

plataforma de treball de coronació del mur, des de la qual s'executaran les tasques 

d'abocament i vibrat  

 La plataforma de coronació d'encofrat, per abocament i vibrat, que s'establirà a tot el llarg 

del mur, té les dimensions i característiques:  

o Longitud: la del mur.  

o Amplada mínima 60 cm. 

o Sustentació: tornapuntes i suports sobre l'encofrat.  

o Protecció: barana rígida de 90 cm. d'altura formada per passamans, llistó intermedi  

sòcol. 

o Accés: escala de mà reglamentària, mai a través de l'encofrat. -Es laran a una 

distància mínima de 2 m, com a norma general, forts topalls de final de recorregut, 

per als vehicles que hagin aproximar a la vora dels talussos del buidatge, per abocar 

el formigó (dúmper, camió formigonera)  

o -L'abocament del formigó a l'interior de l'encofrat es farà repartint uniformement al 

llarg del mateix, per tongades regulars, per evitar sobrecàrregues puntuals que 

puguin deformar o rebentar l'encofrat.  

e) Normes bàsiques de seguretat d'aplicació durant el formigonat de pilars i forjats.  

 Abans d'inici del formigonat, el Capatàs o encarregat, revisarà el bon estat de seguretat dels 

encofrats en prevenció de rebentades i vessaments.  

 Prèviament al formigonat, s'ha de revisar la correcta disposició i estat de les xarxes de 

protecció dels treballs d'estructura. -Es prohibeix terminantment enfilar pels encofrats dels 

pilars o romandre en equilibri sobre els mateixos.  

 Es vigilarà el bon comportament dels encofrats durant l'abocament del formigó, paralitzant-

ne el moment que es detecti algun error. No es reprendrà l'abocament fins restablir 

l'estabilitat minvada.  

 El formigonat i vibrat del formigó de pilars, es realitzarà des castellets de formigonat. -El 

tancament de l'accés a la torreta o castellet de formigonat romandrà amarrat, sempre que 

sobre la plataforma hi hagi algun operari. -Es revisarà la protecció dels buits en el forjat, 

reinstal · lant les tapes que faltin i fixant les soltes, diàriament. -En cas d'existir viseres de 

protecció contra caiguda d'objectes, es revisaran i reparessin els deterioraments, 

diàriament.  
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 Es prohibeix concentrar càrregues de formigó en un sol punt. L'abocament es realitzarà 

estenent el formigó amb suavitat sense descàrregues brusques, i en superfícies àmplies. Es 

prohibeix transitar trepitjant directament sobre els revoltons, en prevenció de caigudes a 

diferent nivell.  

 S'establiran camins de circulació sobre les superfícies a formigonar d'una amplada mínima 

de 60 cm. 

6.6.2.4 Proteccions personals  

 Casc de polietilè. 

 Guants de cuir i de goma o PVC.  

 Botes de Seguretat, amb puntera i plantilla reforçada 

 Botes impermeables a l'aigua i la humitat, de goma.  

 Roba de treball. 

 Vestit impermeable 

 Cinturó de subjecció o de caigudes.  

 Cinturó antivibratori.  

6.6.3 Estructures prefabricades  

6.6.3.1 Riscos més freqüents  

 Caigudes de persones a diferent nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell.  

 Caiguda de materials a nivells inferiors. -Cops per objectes o eines. -Enfonsament de les 

superfícies de suport. -Sobreesforços. 

 Talls i cops per eines.  

6.6.3.2 Normes de seguretat.  

Es disposaran accessos segurs als pòrtics i es muntaran passarel sòlidament unides a aquestes 

estructures de la nau  

Per sota de 0 º C, quan plogui o neu, o si la velocitat del vent sobrepassa els 50 km / h, 

s'abandonaran els treballs en els pòrtics, deixant aquests  

6.6.3.3 Proteccions individuals.  

 Cinturons de seguretat homologats.  

 Calçat antilliscant.  

 Casc de seguretat.  

 Granota de treball amb cames i mànigues ajustades.  

 Botes de cuir.  

 Guants de cuir.  
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6.6.3.4 Proteccions col·lectives.  

 Xarxes elàstiques per evitar caigudes 

 Plataformes rígides per a l'accés-de treball en les vores dels pòrtics  

6.6.4 Cobertes  

6.6.4.1 Riscos més freqüents.  

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell.  

 Caiguda de materials a nivells inferiors. 

 Cops per objectes o eines.  

 Enfonsament de les superfícies de suport.  

 Sobreesforços.  

 Talls i cops per eines.  

6.6.4.2 Normes de seguretat.  

Es disposaran accessos segurs a la coberta i es muntaran passarel·les sòlidament unides a 

l'estructura de la nau. Seran de 60 cm d'ample i llistons de 40 cm.  

Per sota de 0 º C, quan plogui o neu, o si la velocitat del vent sobrepassa els 50 km / h, 

s'abandonaran els treballs en cobertes, deixant aquestes  

6.6.4.3 Proteccions individuals.  

 Cinturons de seguretat homologats. 

 Calçat antilliscant.  

 Casc de seguretat.  

 Granota de treball amb cames i mànigues ajustades.  

 Botes de cuir.  

 Guants de cuir.  

6.6.4.4 Proteccions col·lectives.  

Xarxes elàstiques per evitar caigudes. -Plataformes rígides per a la formació de plataformes de 

treball en les vores de la coberta.  
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6.7   Paleteria  

6.7.1 Definició  

Els treballs de paleta a realitzar consisteixen en la formació de les obres de fàbrica en els diferents 

pous i arquetes, envans de fàbriques, etc.  

6.7.1.1 Riscos més freqüents  

 Caiguda de persones a diferent nivell des del mitjà auxiliar utilitzat.  

 Ferides punxants, causades per talls i erosions per maneig dels maons.  

 Caiguda d'objectes.  

 Dermatosis per contacte amb el morter  

 Caiguda de material o eines.  

 Projecció de partícules sobre els ulls en tallar rajoles.  

 Cops i talls a les mans.  

 Petjades sobre objectes punxants.  

 Els derivats dels ambients amb pols.  

 Atrapaments.  

 Electrocució.  

 Sobreesforços.  

6.7.2 Normes bàsiques de seguretat  

Realització del treball per personal qualificat.  

Clara delimitació de les àrees per aplec dels maons.  

Les armadures abans de la seva col·locació, estaran totalment acabades.  

En el maneig de bastides de cavallets, bastides metàl·lics o escales de mà és aplicable el que 

especificat per a aquests mitjans auxiliars dins de l'apartat corresponent d'aquest treball.  

Es prohibeix expressament:-Realitzar bastides de cavallets sobre altres bastides.  

Treballs sobre bastides sense arriostrar amb elements rígids  

Treballs sense proteccions col·lectives.  

Retirar les proteccions col·lectives sense reinstal·lar després del treball que exigia aquesta 

maniobra.  

6.7.3 Equips de Protecció Individual  

 Casc homologat, en tot moment.  

 Guants de cuir, per al maneig dels maons.  

 Mono o bus de treball impermeables.  
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 Botes de seguretat.  

 Guants de goma, o PVC de seguretat.  

 Ulleres de protecció per al tall de maons.  

 Cinturó de seguretat si s'està en alçada superior a 2 m.  

6.7.4 Equips de Protecció Col·lectiva.  

 Senyals normalitzades de risc.  

 Cinta d'abalisament per a delimitar les zones de treball.  

 Ordre i neteja 

 Baranes de protecció.  

 Xarxes perimetrals de protecció.  

 Plataformes de treball.  

6.8   Tancaments  

6.8.1 Riscos més freqüents.  

 Caigudes de persones al mateix nivell 

 Caiguda de persones al mateix nivell.  

 Caiguda de materials a nivells inferiors. -Cops per objectes o eines. -Enfonsament de les 

superfícies de suport. 

 Sobreesforços. 

 Talls i cops per eines.  

6.8.2 Normes de seguretat.  

Es disposaran accessos segurs a la façana i coberta i es muntaran passarel sòlidament unides a 

l'estructura de la nau. Seran de 60 cm d'ample i llistons de 40 cm.  

Per sota de 0 º C, quan plogui o neu, o si la velocitat del vent sobrepassa els 50 km / h, 

s'abandonaran els treballs en cobertes, deixant aquestes  

6.8.3 Proteccions individuals.  

 Cinturons de seguretat homologats.  

 Calçat antilliscant.  

 Casc de seguretat.  

 Granota de treball amb cames i mànigues ajustades.  

 Botes de cuir.  

 Guants de cuir.  

6.8.4 Proteccions col·lectives.  

Xarxes elàstiques per evitar caigudes.  
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Plataformes rígides per a la formació de plataformes de treball en les vores de la coberta i façana.  

6.9   Fusteria i cristalleria  

6.9.1 Definició  

Els treballs de fusteria a realitzar consisteixen en la formació de les obres de casetes i dipòsits, etc.  

6.9.2 Riscos més freqüents  

 Caiguda de persones a diferent nivell des del mitjà auxiliar utilitzat.  

 Ferides punxants, causades per talls i erosions per maneig dels maons. 

 Caiguda d'objectes 

 Dermatosis per contacte amb el morter 

 Caiguda de material o eines.  

 Projecció de partícules sobre els ulls en tallar rajoles. 

 Cops i talls a les mans.  

 Petjades sobre objectes punxants.  

 Els derivats dels ambients amb pols.  

 Atrapaments.  

 Electrocució.  

 Sobreesforços.  

6.9.3 Normes bàsiques de seguretat  

Realització del treball per personal qualificat.  

Clara delimitació de les àrees per aplec dels maons.  

Les armadures abans de la seva col·locació, estaran totalment acabades.  

En el maneig de bastides de cavallets, bastides metàl·lics o escales de mà és aplicable el que 

especificat per a aquests mitjans auxiliars dins el apartat corresponent d'aquest treball.  

Es prohibeix expressament:  

Realitzar bastides de cavallets sobre altres bastides.  

Treballs sobre bastides sense arriostrar amb elements rígids  

Treballs sense proteccions col·lectives.  

Retirar les proteccions col·lectives sense reinstal·lar després del treball que exigia tal maniobra.  

6.9.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc homologat, en tot moment.  

 Guants de cuir, per al maneig dels maons.  
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 Mono o bus de treball impermeables.  

 Botes de seguretat. 

 Guants de goma, o PVC de seguretat.  

 Ulleres de protecció per al tall de maons. 

 Cinturó de seguretat si s'està en alçada superior a 2 m.  

6.9.5 Equips de Protecció Col·lectiva.  

Senyals normalitzades de risc. -Cinta d'abalisament per a delimitar les zones de treball. -Ordre i 

neteja-Baranes de protecció. -Xarxes perimetrals de protecció-Plataformes de treball.  

6.10   Acabats  

6.10.1 Definició  

Els treballs de paleta a realitzar en les diferents casetes i dipòsits, etc.  

6.10.2 Riscos més freqüents  

Caiguda de persones a diferent nivell des del mitjà auxiliar utilitzat 

 Ferides punxants, causades per talls i erosions per maneig dels maons.  

 Caiguda d'objectes.  

 Dermatosis per contacte amb el morter. 

 Caiguda de material o eines. 

 Projecció de partícules sobre els ulls en tallar rajoles. 

 Cops i talls a les mans.  

 Petjades sobre objectes punxants.  

 Els derivats dels ambients amb pols.  

 Atrapaments.  

 Electrocució.  

 Sobreesforços.  

6.10.3 Normes bàsiques de seguretat  

Realització del treball per personal qualificat.  

Clara delimitació de les àrees per aplec dels maons.  

Les armadures abans de la seva col·locació, estaran totalment acabades.  

En el maneig de bastides de cavallets, bastides metàl·lics o escales de mà és aplicable el que 

especificat per a aquests mitjans auxiliars dins el apartat corresponent d'aquest treball.  

Es prohibeix expressament:  

 Realitzar bastides de cavallets sobre altres bastides.  
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 Treballs sobre bastides sense arriostrar amb elements rígids  

 Treballs sense proteccions col·lectives.  

 Retirar les proteccions col·lectives sense reinstal·lar després del treball que exigia tal 

maniobra.  

6.10.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc homologat, en tot moment.  

 Guants de cuir, per al maneig dels maons.  

 Mono o bus de treball impermeables.  

 Botes de seguretat.  

 Guants de goma, o PVC de seguretat.  

 Ulleres de protecció per al tall de maons. 

 Cinturó de seguretat si s'està en alçada superior a 2 m.  

6.10.5 Equips de Protecció Col·lectiva.  

 Senyals normalitzades de risc.  

 Cinta d'abalisament per a delimitar les zones de treball.  

 Ordre i neteja-Baranes de protecció.  

 Xarxes perimetrals de protecció.  

 Plataformes de treball.  

6.11   Instal.lacions de dipòsits i bombes  

6.11.1 Definició  

Els treballs d'instal·lació dels dipòsits, bombes i mecanismes, etc  

6.11.2 Riscos més freqüents.  

 Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou per:  

o Càrregues ocultes després del tall.  

o Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres.  

o Obertura prolongada.  

o Talussos perillosos.  

o -Vibracions properes.  

o -Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per 

circulació propera de maquinària (vibracions).  

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció col·lectiva 

prevista.  

 Cops i atrapaments pels tubs.  

 Caiguda de la maquinària a la rasa.  

 Interferències amb conduccions o serveis.  

 Inundació per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc.  
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6.11.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Els paquets de canonades se suspendran d'ambdós extrems amb eslingues que compleixin amb la 

prevenció:  

 Eslinguess formades per dos “hondillos” rematades a cada extrem per llaços  formats 

mitjançant casquet electrosoldat i guarnits amb forrillos guarda  

caps.  

 Els extrems dels “hondillos” s'uniran mitjançant el llaç a una argolla de penjar. Els altres dos 

extrems estaran dotats de ganxos de penjar.  

 Els tubs es lligaran a llaç escorredor de l'extrem dels “hondillos” passat per el seu propi 

ganxo, situant-los equidistants a 1 / 3 de la longitud total del tub  

 L'angle que formen els dos “hondillos” a l'altura de l'argolla de pengi serà  igual o inferior a 

90 º.  

 Les canonades en suspensió es guiaran mitjançant sogues instal als extrems. Mai 

directament amb les mans per evitar, cops, atrapaments o empentes per moviments 

pendulars.  

 Les canonades s'han d'introduir en les rases guiades des de l'exterior. Una vegada que 

entrin en contacte amb la solera, els treballadors s'aproximaran per guiar la connexió.  

Els acopis de canonades es faran en el terreny sobre dorments de repartiment de càrregues. Apilats 

i continguts entre peus drets clavats en el terreny prou com per obtenir una bona resistència. No es 

barrejaran els diàmetres en els acopis.  

La presentació de trams de canonades en la coronació de les rases s'efectuarà a no menys de 2 m. 

de vora superior. En tot moment, romandran calçades per evitar que puguin rodar.  

Conclosa la connexió dels trams es procedirà al tancament de la rasa per motius de seguretat, 

anivellant terres. Es deixaran les cotes necessàries per a comprovar l'estanquitat de les connexions 

que en tot moment, romandran envoltades per tanques tipus ajuntament.  

6.11.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat. 

 Botes de seguretat amb puntera i plantilla metàl·liques.  

 Granota de seguretat i vestit d'aigua.  

 Guants de cuir, goma o PVC  

6.11.5 Proteccions col·lectives.  

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla 

 Tanques, baranes i cintes d'abalisament.  
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6.12   Imperbeabilització 

6.12.1 Definició  

Els treballs d'impermeabilització de murs, casetes, etc.  

6.12.2 Riscos més freqüents  

 Caiguda de persones a diferent nivell (per absència de sistema de protecció: retirada de les 

proteccions establertes en estructura com que ha estat instal lat una protecció específica 

per evitar el rodament pel faldó o no haver elevat els petos definitius).  

 Caiguda de materials des del forjat. 

 Cremades per maneig de bufadors o substàncies.  

 Afeccions de la pell per agents químics (dermatitis).  

 Exposició a agents atmosfèrics.  

 Caigudes de persones o objectes per vents forts  

6.12.3 Normes bàsiques de seguretat  

Tots els vores perimetrals i buits estaran protegits mitjançant la protecció col·lectiva instal·lada a la 

fase d'estructura o amb barana de 0.90 cm., Formada per passamans, llistó intermedi i sòcol de 15 

cm. o, si no s'hauran elevat els petos definitius.  

Els recipients que transportin els líquids de segellat s'ompliran als 2 / 3 de la seva capacitat, per 

evitar possibles vessaments.  

Hi haurà un lloc per a l'emmagatzematge dels productes d'impermeabilització i els recipients 

romandran tancats, lluny de la calor, i el lloc estarà prou ventilat, havent d'existir un extintor 

d'incendis, instal lat al costat de la porta d'accés.  

Les bombones de butà o propà per als encenedors de segellat es emmagatzemar a part, de peu i a 

l'ombra. -Es paralitzaran els treballs sota règim de pluges o forts vents. -Si es recolliran rotllos de 

manta asfàltica, els apilats es faran de manera que no puguin rodar i sobre taulers de repartiment 

entre capes.  

6.12.4 Equips de Protecció Individual  

 Mono o bus de treball i impermeables. 

 Botes de seguretat.  

 Guants de goma, o PVC de seguretat.  

6.12.5 Proteccions col·lectives.  

Tanques, baranes i cintes d'abalisament. -Tapes provisionals en tots els buits.  
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6.13   Pavimentació  

6.13.1 Definició  

Els treballs a efectuar consistiran en la formació de la subbase i solera a partir d'escòries mitjançant 

la utilització d'una màquina i un operari.  

6.13.2 Riscos més freqüents  

 Caiguda de persones a diferent nivell. -Caiguda de persones al mateix nivell.  

 Atropellaments.  

 Col·lisions.  

 Bolcades.  

 Producció de pols.  

6.13.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Abans de començar els treballs de formació de la solera es realitzarà un reconeixement detallat dels 

elements adjacents, en previsió de riscos. -Es senyalitzarà la sortida de camions a la via pública.  

Per els riscos derivats de les parts mòbils de les màquines, no hi haurà ningú situat dins del radi 

d'acció de les mateixes. -Es tindrà cura al màxim la fatiga del personal al maneig de les màquines 

disposant de mitjans adequats de protecció contra vibracions, sorolls, pols i temperatura. -Es 

disposarà d'un límit a la vora de les rampes per a la descàrrega de materials. -La vigilància del front 

de la formació de la solera, per l'encarregat, capatàs, serà com a mínim dues vegades per jornada.  

La recollida de materials, es disposarà a una distància major de 1,50 m, i es retirarà a la runam tot el 

material sobrant que no vagi a ser utilitzat en treballs posteriors.  

6.13.4 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat.  

 Botes de seguretat.  

 Botes pouaters amb puntera i plantilla metàl·liques.  

 Granota de seguretat i vestit d'aigua.  

 Guants de cuir, goma o PVC  

6.13.5 Proteccions col·lectives.  

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla 

 Tanques, baranes i cintes d'abalisament.  

6.14   Ferms  

Es realitzarà una sub-base d'escòria classificada d'alt forn, base d'escòria triturada d'alt forn per 

estès l'aglomerat asfàltic, o reparacions de camins i finques afectats, etc.  
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6.14.1 Extensió i compactació de tot-u  

6.14.1.1 Definició.  

Els treballs a efectuar consistiran en la formació de la base i solera a partir de tot-u mitjançant la 

utilització d'un camió basculant, una motoanivelladora i un corró.  

6.14.1.2 Riscos més freqüents.  

 Caigudes.  

 Atropellaments.  

 Col·lisions.  

 Bolcades.  

 Producció de pols 

 Soroll.  

6.14.1.3 Normes bàsiques de seguretat.  

La zona de treball s'ha d'acotar amb abalisament i senyalització. -L 'obra ha d'estar neta i ordenada.  

S 'han de regar les pistes per evitar la formació de pols. -Es senyalitzaran els accessos a la via pública 

amb senyals de PERILL INDEFINIT - SORTIDA DE CAMIONS.  

6.14.1.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de seguretat homologat.  

 Calçat de seguretat.  

 Guants de cuir.  

 Cinturó antivibratori. 

6.14.1.5 Proteccions col·lectives.  

 Baranes de 90 cm amb entornpeus i llistó intermedi al llarg del pont, mentre no es posa la 

barrera definitiva.  

 Balisament.  

6.14.2 Reg d'imprimació en calent  

6.14.2.1 Definició.  

Consistiran els treballs a efectuar en la formació de la capa prèvia a la capa d'aglomerat, mitjançant 

la utilització d'un camió cisterna.  
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6.14.2.2 Riscos més freqüents.  

 Atropellaments.  

 Esquitxades d'ulls i / o pell.  

 Dermatitis per quitrans.  

 Derivats d'altes temperatures. Cremades.  

 Pols.  

 Intoxicació.  

6.14.2.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Com a norma general les zones de treball estarà netes i ordenades. -Reg de pistes abans de passar 

el reg d'imprimació. -Abans d'activar el sistema cal assegurar-se que la trapa aquest oberta per 

evitar acumulació de gasos i explosió.  

Quan es procedeixi a l'escalfament dels líquids, la cisterna ha d'estar allunyada del personal, de 

motors en marxa, de flames i de qualsevol circumstància que pugui desencadenar la seva 

inflamació.  

L'operari ha d'estar correctament ensinistrat (apuntar la mànega cap avall i mai cap amunt o en 

horitzontal).  

6.14.2.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de seguretat homologat.  

 Calçat de seguretat.  

 Guants impermeables.  

 Ulleres antiprojeccions.  

 Roba de treball.  

6.14.2.5 Proteccions col·lectives.  

 Acotar la zona de treball.  

 Tanques. Cintes de senyalització.  

 Senyals de trànsit.  

 Senyals de seguretat. Es senyalitzarà la zona de treball amb l'advertiment de "OBRES".  

6.14.3 Mescles bituminoses en calent  

6.14.3.1 Riscos més freqüents.  

 Atrapaments.  

 Cops i col·lisions 

 Atropellaments.  
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 Cremades.  

 Dermatitis per quitrans.  

6.14.3.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Senyalitzar i delimitar la zona de treball. -Les zones de treball estaran netes i ordenades.  

Les maniobres perilloses seran dirigides per un altre operari aliè al camió i amb formació per a això.  

6.14.3.3 Equips de protecció individual.  

 Casc de seguretat homologat.  

 Roba de treball. 

 Guants de cuir.  

 Ulleres antiprojeccions 

 Botes de seguretat.  

6.14.3.4 Proteccions col·lectives.  

Senyalització de la zona de treball. -Es delimitarà la zona de treball. -Els camions basculants tindran 

senyals òptics i acústiques de marxa enrere.  

6.14.4 Extensió de la mescla  

6.14.4.1 Riscos més freqüents.  

 Caiguda des de la màquina 

 Caiguda al mateix nivell.  

 Atropellaments i atrapaments.  

 Cremades.  

 Derivats del treball realitzat sota condicions d'altes temperatures.  

 Inhalació de vapors de betum asfàltic.  

 Sobreesforços.  

6.14.4.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Les zones de treball estaran netes i ordenades. -Prohibida l'estada a l'estenedora en marxa d'una 

altra persona que no sigui el conductor 

Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tremuja estaran dirigits per 

un especialista 

Tots els operaris d'auxili quedaran a la cuneta per davant de la màquina durant les operacions 

d'ompliment de la tremuja. 
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Es prohibeix l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions de estès, en prevenció 

d'accidents.  

6.14.4.3 Equips de protecció individual.  

 Casc de seguretat homologat.  

 Roba de treball.  

 Guants de cuir.  

 Botes de seguretat.  

6.14.4.4 Proteccions col·lectives.  

 Senyalització de les zones de treball. 

 El camió basculant tindrà senyals òptics i acústiques de marxa enrere. -Senyals sobre la 

màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb risc específic, s'adhereixin senyals de 

perill substàncies calentes o similars. Les vores laterals de l'estenedora, en prevenció de 

atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes grogues i negres alternatives.  

 Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda del estès asfàltic estaran vorejades 

de baranes tubulars, formades per passamans de 90 cm d'alçada, amb barra intermèdia i 

entornpeu de 15 cm, desmuntable per permetre una millor neteja.  

6.14.5 Compactació  

6.14.5.1 Riscos més freqüents.  

 Soroll.  

 Atrapaments del peu.  

 Sobreesforços lumbars.  

6.14.5.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Les zones de treball estaran netes i ordenades.  

Senyalitzar i acotar les zones de treball 

Maneig de maquinària per operaris especialitzats.  

6.14.5.3 Equips de protecció individual.  

 Casc de seguretat homologat.  

 Protectors auditius. 

 Guants de cuir.  

 Botes de seguretat.  

 Màscara antipols amb filtre mecànic recanviable.  

 Ulleres de seguretat antiprojeccions.  
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 Faixa elàstica.  

6.14.5.4 Proteccions col·lectives.  

 Les zones en fase de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització.  

6.15   Instal.lacions  

La xarxa d'enllumenat es realitzarà per a canalitzacions de cable d'enllumenat elèctric en tubs de 

PVC corrugat de diferents diàmetres i tots els accessoris necessaris per a la seva instal lació.  

També es realitzarà una instal lació provisional en l'obra.  

6.15.1 Instal·lació provisional elèctrica.  

6.15.1.1 Instal.lació elèctrica provisional d'obra i definitiva  

6.15.1.1.1 ANÀLISI DE RISCOS  

Electrocució o cremades greus per:-Maniobra en línies o aparells elèctrics per personal inexpert 

 Maniobra en línies o aparells elèctrics per personal inexpert 

 Utilització d'eines manuals (martells, alicates,tornavisos, etc.), sense aïllament elèctric o 

amb trencament de les carcasses de protecció de les eines. 

 Absència d'aïllament protector, en línies i / o quadres o malaprotecció de quadres o grups. 

 Establir ponts que anulin les proteccions - risc important. 

 Treballs en conductors en tensió, baixa tensió. 

 Preses de terra no instal o, si instal, de forma incorrecta. 

 Anul.lació de presa de terra de motors i màquines. 

 Utilització de piques de presa de terra en paral·lel, al mateix temps que s'utilitza un circuit 

de presa de terra general. 

 Connexions elèctriques directes, sense clavilles d'intempèrie. 

 Per derivació de cable pelat a zona mullada o humida. 

 Per tocar sense protecció conductors en tensió - risc moderat 

 Establir ponts que anul·lin les proteccions de risc important. 

 Treballs en conductors en tensió, baixa tensió.  

 Preses de terra no instal·lades o instal·lades de forma incorrecta.  

 Anul·lació de presa de terra de motors i màquines. -Utilització de piques de presa de terra 

en paral·lel, al mateix temps que s'utilitza un circuit de presa de terra general. 

 Connexions elèctriques directes, sense clavilles d'intempèrie. 

 Per derivació de cable pelat a zona mullada o humida. -Per tocar sense protecció 

conductors en tensió - risc moderat.  
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6.15.1.1.2 MESURES PREVENTIVES  

Cables i connexions  

Els calibres dels cables seran els adequats per a la càrrega que han de suportar en funció del càlcul 

realitzat. -Els cables a emprar en l'obra posseiran un aïllament de 1000 V. -La distribució a partir del 

quadre general es farà amb cable mànega antihumitat perfectament protegit, sempre que sigui 

possible anirà soterrat, senyalitzar amb taulons el seu trajecte en els llocs de pas. -Els 

entroncaments provisionals i allargadors, es faran amb connexions especials antihumitat, del tipus 

estanc.  

Els empalmaments definitius es faran mitjançant caixes de connexions, admetent-hi una elevació de 

temperatura igual a l'admesa per als conductors. Les caixes de connexions seran de models 

normalitzats per intempèrie.  

Sempre que sigui possible, els cables aniran penjats, els punts de subjecció estaran perfectament 

aïllats, no seran simples claus i en les zones de pas d'operaris i vehicles seran perfectament 

senyalitzats i protegits. Les mànegues esteses per terra, al marge de deteriorar-se i perdre 

protecció, són obstacles per al trànsit normal de treballadors.  

6.15.1.2 Interruptors  

Els interruptors estaran protegits, en caixes del tipus blindat, amb tallacircuits fusibles i ajustant-se 

a les normes establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. Es laran dins de caixes 

normalitzades amb porta i tancament, amb un senyal de "Perill-Electricitat" sobre la porta.  

6.15.1.2.1 Quadres elèctrics:  

Cada quadre elèctric anirà proveït de la seva presa de terra corresponent, a través del quadre 

elèctric general i senyal normalitzada de "Perill electricitat" sobre la porta, que estarà proveïda de 

tancament.  

Iran muntats sobre taulers de material aïllant, dins d'una caixa que els aïlli, muntats sobre suports o 

penjats de la paret, amb porta i tanca de seguretat.  

El quadre elèctric general s'accionarà penjat sobre una banqueta d'aïllament elèctric específic. La 

seva porta estarà dotada d'enclavament.  

El quadre elèctric general s’accionarà en l'interior d'un receptacle tancat amb ventilació contínua 

per reixetes i porta amb pany. La clau quedarà identificada mitjançant clauer específic en el quadre 

de claus de l'oficina de l'obra.  

6.15.1.2.2 Preses de corrent  

Les preses de corrent seran blindades, proveïdes d'una clavilla per presa de terra i sempre que sigui 

possible, amb enclavament. -S'empraran colors diferents en els preses de corrent per diferenciar el 

servei a 220 v. del de 380 v.  
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6.15.1.2.3 Interruptors automàtics  

Es col.locaran tots els que la instal.lació requereixi, però d'un calibre tal que "saltin" abans que la 

zona de cable que protegeixen arribi a la càrrega màxima.  

Amb ells es protegiran totes les màquines, així com la instal lació d'enllumenat.  

6.15.1.2.4 Interruptors diferencials  

Totes les màquines així com la instal lació d'enllumenat aniran protegits amb un interruptor 

diferencial de 300 mA. i 30 mA. , Respectivament.  

Les màquines elèctriques quedaran protegides en els seus quadres, mitjançant interruptors 

diferencials selectius, calibrats respecte al del quadre general perquè es desconnectin abans que 

aquell o aquells de les màquines amb errors, i evitar la desconnexió general de tota l'obra.  

6.15.1.3 Preses de terra  

En cas de ser necessària la instal·lació d'un transformador, se li dotarà de la presa de terra 

adequada, ajustant-se als reglaments, i exigències de l'empresa subministradora.  

La presa de terra de la maquinària es farà mitjançant fil de presa de terra específica i per mitjà del 

quadre de presa de corrent i quadre general en combinació amb els interruptors diferencials 

generals o selectius.  

Les piques de presa de terra quedaran permanentment senyalitzades mitjançant un senyal de risc 

elèctric sobre un peu dret.  

6.15.1.3.1 Enllumenat  

L 'enllumenat de l'obra en general i dels talls en particular, serà "bo i suficient", amb la claredat 

necessària per permetre la realització dels treballs, segons les intensitats marcades en l'Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball.  

L 'enllumenat estarà protegit per un interruptor diferencial de 30 mA. instal lat en el quadre general 

elèctric.  

Sempre que sigui possible, les instal.lacions de l'enllumenat seran fixes. Quan sigui necessari s'han 

d'utilitzar portalàmpades estancs amb mànec aïllant, reixeta de protecció de bombeta i ganxos de 

pengi.  

Quan s'utilitzin focus, se situaran sobre peus drets de fusta o sobre altres elements recoberts de 

material aïllant, col·locats a un mínim de 2 m d'alçada sobre el paviment per evitar els 

enlluernaments que solen produir els focus a baixa altura.  
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6.15.1.3.2 Portàtils  

Quan s'utilitzin portàtils en talls en què les condicions d'humitat siguin elevades, aquestes han 

d'estar construïdes per materials que disposin d'aïllament de protecció o reforçat entre les seves 

parts actives i les seves masses accessibles i de complir les condicions següents:  

a) Els materials han de satisfer les prescripcions assenyalades per a aparells amb aïllament de la 

Classe II, segons la instrucció MI ¬ BT 031, del REBT  

b) Les parts metàl·liques accessibles d'aquests materials no han de ser posades a terra. En cas que 

això no es compleixi, la presa de corrent es farà en un transformador portàtil de seguretat a 24 V.  

6.15.1.3.3 Manteniment i reparacions  

Tot l'equip elèctric es revisarà periòdicament per l'electricista instal de l'obra.  

-Les reparacions mai es faran sota corrent. Abans de realitzar una reparació es trauran els 

interruptors de sobreintensitat, posant al seu lloc una placa de "NO CONNECTAR, HOMES 

TREBALLANT A LA XARXA".  

Les noves instal·lacions, reparacions, connexions, etc., Únicament les realitzaran els electricistes 

autoritzats.  

6.15.1.3.4 Senyalització i aïllament  

Si en l'obra hagués diferents voltatges, (125 V., 220 V., 380 V.), en cada presa de corrent s'indicarà 

el voltatge a què correspongui.  

Tots els quadres elèctrics generals de maquinària i carcasses de maquinària elèctrica tindran 

adherida un senyal de "Perill Electricitat" normalitzada.  

Les eines tindran mànecs aïllants i estaran homologades MT per a riscos elèctrics. -Si s'utilitzen 

escales o bastides per fer reparacions, han de complir amb les especificacions i normatives 

estipulades en els seus corresponents apartats dins d'aquest mateix Plec de Condicions de 

Seguretat i Higiene.  

6.15.2 Instal·lació elèctrica definitiva.  

Durant el muntatge de la instal lació s'impedirà, mitjançant cartells avisadors de "Perill electricitat", 

que ningú pugui connectar la instal lació a la xarxa.  

S'executarà com a última fase de la instal.lació, el cablejat des del quadre general de la companyia, 

guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a efectuar la connexió al quadre (fusibles i 

seccionadors), que es laran poc abans de concloure la instal lació.  

Abans de procedir a la connexió s'avisarà al personal de què es van a iniciar les proves en tensió 

instal.lant de cartells i senyals de "Perill Electricitat".  
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Abans de fer les proves amb tensió s'ha de revisar la instal lació (tenint cura que no quedin 

accessibles a tercers, unions, connexions i quadres oberts), comprovant la correcta disposició de 

fusibles, terminals, protecció diferencial, posada a terra, pany i mànega en quadres i grups elèctrics.  

Sempre que sigui possible cal soterrar les mànegues elèctriques, a manera de senyalització i 

protecció per a repartiment de càrregues, s'establiran sobre les zones de pas sobre mànegues, una 

línia de taulons senyalitzats en els extrems del pas amb senyal de "Perill Electricitat".  

Els muntatges i desmuntatges elèctrics seran efectuats per personal especialitzat, que demostrin 

documentalment que ho són.  

Tot el personal que manipuli conductors i aparells accionats per electricitat, estarà dotat de guants 

aïllants i calçat aïllant i se li haurà lliurat l'autorització expressa per a això, per part de la direcció 

d'obra.  

6.15.3 Instal lació de canonades i conductes  

Definició.  

Aquests treballs estan referits a la formació de rases per escometre les canonades que portaran 

l'evacuació de les aigües fins a la connexió de les escomeses generals.  

6.15.3.1 Riscos més freqüents.  

 Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou per:  

o Càrregues ocultes després del tall.  

o Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres.  

o Obertura prolongada.  

o Talussos perillosos.  

o Vibracions properes.  

 Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per circulació 

propera de maquinària (vibracions).  

 Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció col.lectiva 

prevista.  

 Cops i atrapaments pels tubs.  

 Caiguda de la maquinària a la rasa.  

 Interferències amb conduccions o serveis.  

 Inundació per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc.  

6.15.3.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Els paquets de canonades se suspendran d'ambdós extrems amb eslingues que compleixin amb la 

prevenció:  
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 Eslinguess formades per dos “hondillos” rematades a cada extrem per llaços  formats 

mitjançant casquet electrosoldat i guarnits amb forrillos guarda  

caps.  

 Els extrems dels “hondillos” s'uniran mitjançant el llaç a una argolla de penjar. Els altres dos 

extrems estaran dotats de ganxos de penjar.  

 Els tubs es lligaran a llaç escorredor de l'extrem dels “hondillos” passat per el seu propi 

ganxo, situant-los equidistants a 1 / 3 de la longitud total del tub  

 L'angle que formen els dos “hondillos” a l'altura de l'argolla de pengi serà  igual o inferior a 

90 º.  

 Les canonades en suspensió es guiaran mitjançant sogues instal als extrems. Mai 

directament amb les mans per evitar, cops, atrapaments o empentes per moviments 

pendulars.  

 Les canonades s'han d'introduir en les rases guiades des de l'exterior. Una vegada que 

entrin en contacte amb la solera, els treballadors s'aproximaran per guiar la connexió.  

Els aplecs de canonades es faran en el terreny sobre dorments de repartiment de càrregues. Apilats 

i continguts entre peus drets clavats en el terreny prou com per obtenir una bona resistència. No es 

barrejaran els diàmetres en els aplecs.  

La presentació de trams de canonades en la coronació de les rases s'efectuarà a no menys de 2 m. 

de vora superior. En tot moment, romandran calçades per evitar que puguin rodar.  

Conclosa la connexió dels trams es procedirà al tancament de la rasa per motius de seguretat, 

anivellant terres. Es deixaran les cotes necessàries per a comprovar l'estanquitat de les connexions 

que en tot moment, romandran envoltades per tanques tipus ajuntament.  

6.15.3.3 Equips de Protecció Individual  

 Casc de seguretat. 

 Botes de seguretat amb puntera i plantilla metàl·liques. 

 Granota de seguretat i vestit d'aigua.  

 Guants de cuir, goma o PVC  

 Proteccions col·lectives.  

 Senyalització i ordenació del trànsit de màquines de forma visible i senzilla 

 Tanques, baranes i cintes d'abalisament.  

7.  MAQUINÀRIA D'OBRA I EINES  

7.1   Màquina per moviments de terres en general  

7.1.1 Riscos més freqüents.  

 Bolcada.  

 Atropellament.  
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 Atrapament.  

 Els derivats d'operacions de manteniment (cremades, atrapaments, etc.).  

 Soroll. -Pols ambiental.  

 Caigudes al pujar o baixar de la màquina.  

7.1.2 Normes bàsiques de seguretat  

Les màquines per als moviments de terres a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de fars de 

marxa cap endavant i de retrocés, retrovisors en ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i 

antimpactos i un extintor.  

Les màquines per al moviment de terres a utilitzar en aquesta obra, seran inspeccionades 

diàriament controlant el bon funcionament del motor, sistemes hidràulics, frens direcció, llums, 

botzina retrocés, transmissions, cadenes i pneumàtics.  

Es prohibeix treballar o romandre dins del radi d'acció de la maquinària de moviment de terres, per 

evitar 'els riscos per atropellaments. -Es prohibeixen les tasques de manteniment o reparació de 

maquinària amb el motor en marxa, en prevenció de riscos innecessaris.  

Es col·laran topalls de seguretat de fi de recorregut, davant la coronació dels talls de talussos o 

terraplens, als quals ha aproximar la maquinària emprada en el moviment de terres per evitar els 

regs per caiguda de la màquina.  

Es senyalitzaran els camins de circulació interna mitjançant corda de banderoles i senyals 

normalitzats del trànsit.  

Es prohibeix en aquesta obra la realització de replantejament o de mesures a les zones on estan 

operant les màquines per al moviment de terres. Abans de procedir a les tasques enunciades, caldrà 

per a la maquinària, o allunyar a altres talls. -Es prohibeix l'apilament de terres a menys de 2 m de la 

vora de l'excavació.  

7.1.3 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).  

 Ulleres de seguretat. 

 Roba de treball. 

 Vestits per a temps plujós. 

 Botes de seguretat 

 Proteccions auditives.  

 Botes de goma o de P.V.C.  

 Cinturó elàstic antivibratori.  

Als operaris encarregats d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa 

preventiva, abans de l'inici dels treballs.  
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7.1.3.1.1 Normes d'actuació preventiva per als maquinistes.  

Per pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a aquesta funció, 

evitarà lesions per caiguda.  

No pugi utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda.  

Pugi i baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-amb les dues mans, és més segur 

No salti mai directament a terra, si no és per perill imminent per a vostè.  

No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, 

pot patir lesions.  

No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, poden provocar accidents, o 

lesionar-se.  

No treballeu amb la màquina en situació d'avaria o semiespatllats. repareu-lo primer, després 

reinicieu el treball.  

Per evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina, a 

continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti.  

No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal lat els tacs 

d'immobilització en les rodes.  

Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió recomanada pel fabricant de la 

màquina.  

7.2   Pala carregadora  

7.2.1 Riscos més freqüents  

 Atropellament.  

 Bolcada de la màquina.  

 Xoc contra altres vehicles.  

 Cremades (treballs de manteniment). 

 Atrapament 

 Caiguda de persones des de la màquina. 

 Cops. 

 Soroll propi i de conjunt.  

 Vibracions.  

6.2.2.-Normes bàsiques de seguretat.  

Els camins de circulació interna de l'obra, es cuidaran per evitar flonjalls i enbarramientos excessius 

que minvi la seguretat de la circulació de la maquinària.  
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No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o 

pòrtic de seguretat, d'acord amb les instruccions del fabricant. 

Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra. 

La cullera durant els transports de terres, romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se, 

amb la màxima estabilitat.  

Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. -La 

circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta.  

Es prohibeix transportar persones a l'interior de la cullera.  

Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals la cullera. 

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions 

al dia. 

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades de llums i botzina de retrocés.  

7.3   Excavadora  

7.3.1 Riscos més freqüents  

 Atropellament. 

 Bolcada de la màquina.  

 Xoc contra altres vehicles.  

 Cremades.  

 Atrapaments.  

 Caiguda de persones des de la màquina.  

 Cops.  

 Soroll propi i de conjunt.  

 Vibracions.  

7.3.2 Normes bàsiques de seguretat  

Els camins de circulació interna de l'obra es cuidaran per evitar flonjalls i enfangats excessius que 

minvin la seguretat de la circulació de la maquinària.  

No s'admetran en aquesta obra màquines que no vinguin amb la protecció de cabina antibolcada o 

pòrtic de seguretat, previstos pel fabricant. 

Es prohibeix que els conductors abandonin la pala amb la cullera hissada i sense recolzar a terra-la 

cullera durant els transports de terres romandrà el més baixa possible per poder desplaçar-se amb 

la màxima estabilitat.  

Els ascensos o descensos en càrrega de la màquina s'efectuaran sempre utilitzant marxes curtes. 



MEMÒRIA ESS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

51              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

La circulació sobre terrenys desiguals s'efectuarà a velocitat lenta. -Es prohibeix transportar 

persones a l'interior de la cullera.  

Es prohibeix hissar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera.  

Les màquines a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades d'un extintor, timbrat i amb les revisions 

al dia.  

Es prohibeix en aquesta obra utilitzar l'excavadora com una grua, per a la introducció de peces, 

canonades, etc., A l'interior de les rases.  

Es prohibeix realitzar treballs en l'interior de les trinxeres o rases, a la zona d'abast del braç de la 

retro.  

Als maquinistes d'aquestes màquines se'ls comunicarà per escrit la següent normativa preventiva, 

abans de l'inici dels treballs.  

7.3.2.1 Normes d'actuació preventiva per als maquinistes  

Per pujar o baixar de la màquina, utilitzi els esglaons i agafadors disposats per a aquesta funció, 

evitarà lesions per caiguda.  

No pugi utilitzant les llandes, cobertes, cadenes i parafangs, evitarà accidents per caiguda. 

Pugi o baixi de la maquinària de forma frontal, agafant-amb les dues mans, és més segur. 

No salti mai directament a terra, si no és per perill imminent per a vostè. 

No tracti de realitzar "ajustaments" amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament, 

pot patir lesions.  

No permeti que persones no autoritzades accedeixin a la màquina, puguin provocar accidents, o 

lesionar-se.  

No treballeu amb la màquina en situació d'avaria o semiespatllada repareu-la primer, després 

reinicieu el treball.  

Per evitar lesions, recolzi en el sòl la cullera, pari el motor, posi el fre de mà i bloquegi la màquina, a 

continuació, realitzi les operacions de servei que necessiti.  

No alliberi els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal lat els tacs 

d'immobilització en les rodes. -Vigileu la pressió dels pneumàtics, treballi amb l'inflat a la pressió 

recomanada pel fabricant de la màquina.  

7.3.1 Equips de protecció individual.  

 Ulleres antiprojeccions.  

 Casc de polietilè (d'ús obligatori per a abandonar la cabina).  

 Roba de treball. 
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 Guants de cuir.  

 Guants de goma o de P.V.C.  

 Cinturó elàstic antivibratori.  

 Calçat antilliscant.  

 Botes impermeables (terreny enfangat).  

7.4   Camió basculant  

7.4.1 Riscos més freqüents  

 Atropellament de persones (Entrada, sortida, etc.). 

 Xocs contra altres vehicles. -Bolcada del camió.  

 Caiguda (Al pujar o baixar de la caixa).  

 Atrapaments (obertura o tancament de la caixa).  

7.4.2 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè.  

 Roba de treball.  

 Guants impermeables, antiabrasiu.  

 Botes de mitja canya, impermeables amb sola de neoprè.  

 Botes de canya alta anticalòriques.  

 Gorros protectors del sol.  

7.5   Estenedor DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

7.5.1 Riscos més freqüents  

 Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 

 Cremades.  

 Atropellament durant les maniobres d'acoblament dels camions de transport d'aglomerat 

asfàltic amb l'estenedora.  

 Caiguda de persones des de la màquina.  

7.5.2 Normes bàsiques de seguretat  

No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu 

conductor, per evitar accidents per caiguda.  

La maniobra d'aproximació i abocada de productes asfàltics en la tremuja estarà dirigida per un 

especialista.  

Tots els operaris d'auxili quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durant les 

operacions d'ompliment de la tremuja, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament 

durant les maniobres.  
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7.5.3 Proteccions col·lectives  

Sobre la màquina, al costat dels llocs de pas i en aquells amb el risc específic, s'adheriran les 

senyals:  

 Perill substàncies calentes (perill-foc).  

 Rètol "No Tocar, Alta Temperatura".  

 Es prohibeix expressament, l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions 

d’estesa, en prevenció d'accidents.  

7.6   Compactadora 

7.6.1 Riscos més freqüents.  

 Atropellaments 

 Col·lisió 

 Atrapaments 

 Projecció d'objectes. 

 Vibracions 

 Soroll 

 Pols 

7.7   Motoanivelladora  

7.7.1 Definició 

Vehicle format per un xassís automotriu, disposat sobre quatre o sis rodes, amb un eix portant 

davanter que permet inclinar el pla de rodament en funció de les necessitats una fulla posterior que 

s'activa sobre el terreny per mitjà d'una articulació pluridireccional, permetent realitzar tasques 

fines de desbrossament, anivellació i refinació, desplaçament de material en cordó, atalussada, 

excavació de rases en V, excavacions de canal a fons pla, neteja de vorals, formació i perfilat de 

talussos, manteniment de carreteres, pistes etc.  

7.7.2 Riscos més freqüents  

 Bolcades 

 Xocs 

 Atrapaments 

 Posada en marxa fortuïta 

 Protecció per trencament de peça 

 Contactes fortuïts amb línies elèctriques. 

 Vibracions Lesions de columna i renals  

7.7.3 Normes bàsiques de seguretat.  

La professionalitat del maquinista és peça importantíssima  
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En la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió, la distància de la part més sortint de la màquina a 

l'estesa, serà com a mínim de 5 metres. si la línia aquesta soterrada, es mantindrà una distància de 

seguretat d'1 metre  

No treballar en pendents que superen el 30%  

En cas de contacte elèctric, el conductor sortirà de la cabina d'un salt d'esquena a la mateixa i amb 

els peus junts, i, continuarà saltant de la mateixa manera fins arribar a la zona de seguretat.  

No es transportaran passatgers. -La màquina tindrà el motor aturat cada vegada que el conductor 

hagi d'abandonar la cabina. -La zona de treball de la màquina estarà acotada i abalisada. -La 

màquina, serà portadora de la documentació per al seu manteniment i conservació.  

7.7.4 Equips de protecció individual.  

 Roba de treball ajustada. 

 Casc per a sortida fora de la cabina.  

 Ulleres de reixeta metàl·lica. 

 Guants 

 Faixa 

 Cinturó antivibratori, 

 Coixí absorbent de vibracions 

 Mascareta autofiltrant per a treballs amb pols.  

7.7.5 Proteccions col·lectives.  

 Cabina FOPS i ROPS-Extintor de neu carbònica (mínim de 5 kg) Elements de neteja per al 

parabrisa.  

7.8   Motovolquet autopropulsat 

7.8.1 Definició 

Aquest vehicle sol utilitzar per a la realització de transports de poc volum (masses, runes, terres). És 

una màquina versàtil i ràpida.  

Prendre precaucions, perquè el conductor estigui proveït de carnet de conduir classe B com a 

mínim, encara que no hagi de transitar per la via pública. És més segur.  

7.8.2 Riscos més freqüents  

 Bolcada de la màquina durant l'abocament 

 Bolcada de la màquina en trànsit 

 Atropellament de persones 

 Xoc per falta de visibilitat 

 Caiguda de persones transportades 

 Cops amb la maneta de posada en marxa.  
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7.8.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Amb el vehicle carregat han de baixarse les rampes d'esquena a la marxa, poc a poc i evitant 

frenades brusques. 

Es prohibirà circular per pendents o rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en 

terrenys secs.  

Establir unes vies de circulació còmodes i lliures d'obstacles senyalitzant les zones perilloses 

En les rampes per les quals circulin aquests vehicles hi haurà almenys un espai lliure de 70 cm. 

Sobre les parts més sortints dels mateixos. -Quan es deixi estacionat el vehicle es pararà el motor i 

s'accionarà el fre de mà. Si està en pendent, a més es calçaran les rodes.  

En l'abocament de terres, o un altre material, al costat de rases i talussos haurà de col locar un límit 

que impedeixi l'avanç del DUMPER més enllà d'una distància prudencial a la vora del desnivell, en 

compte l'angle natural del talús. Si la descàrrega és lateral, aquest límit es prolongarà a l'extrem 

més proper al sentit de circulació.  

En la posada en marxa, la maneta s'ha d'agafar posant el polze del mateix costat que els altres dits.  

La maneta tindrà la longitud adequada per evitar colpejar parts pròximes a ella. Han de retirar del 

vehicle, quan es deixi estacionat, els elements necessaris que impedeixin la seva arrencada, en 

prevenció de que qualsevol altra persona no autoritzada pot utilitzar-lo.  

Es revisarà la càrrega abans d'iniciar la marxa observant la seva correcta disposició i que no 

provoqui desequilibri en l'estabilitat del DUMPER. -Es prohibeix expressament en aquesta obra, 

conduir els dúmpers a velocitats superiors als 20 km per hora. -Els conductors de dúmpers 

d'aquesta obra estaran en possessió del carnet de classe B, per poder ser autoritzats a la seva 

conducció.  

El conductor del DUMPER no ha de permetre el transport de passatgers sobre el mateix, estarà 

directament autoritzat per personal responsable per la seva utilització i haurà de complir les 

normes de circulació establertes en el recinte de l'obra i, en general, s'atindrà al Codi de Circulació .  

En cas de qualsevol anomalia observada en el seu maneig es posarà en coneixement del seu 

immediat superior, amb la finalitat que es prenguin les mesures necessàries per a esmenar aquesta 

anomalia.  

Mai es pararà el motor emprant la palanca del compressor.  

La revisió general del vehicle i el seu manteniment han de seguir les instruccions marcades pel 

fabricant. És aconsellable l'existència d'un manual de manteniment  

Preventiu en què s'indiquin les verificacions, lubricació i neteja a realitzar periòdicament en el 

vehicle.  
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7.8.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè (si existeix el risc de cops al cap). 

 Protectors auditius.  

 Roba de treball.  

 Botes de seguretat 

 Guants de goma o P.V.C.  

7.9   COMPRESSOR  

7.9.1 Riscos més freqüents  

 Bolcada 

 Atrapament de persones. 

 Caiguda per terraplè. 

 Despreniment durant el transport en suspensió. 

7.9.2 Normes o mesures preventives tipus.  

El arrossegament directe per a ubicació del compressor pels operaris, es realitzarà a una distància 

mai inferior als 2 mts. (Com a norma general), de la vora de coronació de talls i talussos, en 

prevenció del risc de despreniment del cap del talús per sobrecàrrega.  

El transport en suspensió s'efectuarà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de tal 

forma que quedi garantida la seguretat de la càrrega.  

El compressor a utilitzar en aquesta obra, quedarà en estació amb la llança d'arrossegament en 

posició horitzontal (llavors l'aparell en la seva totalitat està anivellat sobre l'horitzontal), amb les 

rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. Si la llança d'arrossegament no té roda o de pivot 

d'anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur.  

Els compressors a utilitzar en aquesta obra, seran dels anomenats "silenciosos" en la intenció de 

disminuir la contaminació acústica.  

Les carcasses protectores dels compressors a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre instal en 

posició de tancades, en prevenció de possibles atrapaments i soroll.  

La zona dedicada en aquesta obra per a la ubicació del compressor, quedarà acordonada en un radi 

de 4 mts. (Com a norma general), en el seu entorn, instal senyals de "obligatori l'ús de protectors 

auditius" per a sobrepassar la línia de limitació.  

Les operacions de proveïment de combustible s'efectuaran amb el motor parat, en prevenció 

d'incendis o d'explosió.  

Les mànegues a utilitzar en aquesta obra, estaran sempre en perfectes condicions d'ús, és a dir, 

sense esquerdes o desgast que puguin predir una rebentada.  



MEMÒRIA ESS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

57              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

7.9.3 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè (si existeix el risc de cops al cap) 

 Protectors auditius.  

 Roba de treball.  

 Botes de seguretat 

 Guants de cuir.  

7.10   Camió grua 

7.10.1 Riscos més freqüents  

 Bolcada. 

 Atrapaments.  

 Caigudes al pujar o baixar.  

 Atropellament.  

 Caiguda de la càrrega.  

 Cops de la càrrega.  

7.10.2 Normes bàsiques de seguretat  

Abans d'iniciar maniobres de descàrrega, es laran falques, immobilitzadors en les quatre rodes i els 

gats estabilitzadors. -Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. Els 

ganxos  

de pengi estaran dotats de pestells de seguretat. -Es prohibeix expressament, sobrepassar la 

càrrega admissible. -El gruista tindrà sempre a la vista la càrrega suspesa. Si no fos possible, les 

maniobres estaran dirigides per un senyalista. -Les rampes per a accés del camió grua no superaran 

el 20%. -Es prohibeix arrossegar càrregues. -Les càrregues es guiaran amb caps de govern. -Es 

prohibeix la permanència de persones al voltant del camió grua a distàncies inferiors a 5 m. i sota 

càrregues suspeses.  

7.10.3 Proteccions personals  

 Casc de polietilè.  

 Guants de cuir.  

 Botes de seguretat.  

 Robes de treball.  

 Calçat per conducció.  

7.10.4 Proteccions col·lectives.  

Es respectaran els senyals de trànsit interiors de l'obra. -El personal aliè a aquest treball en 

particular es mantindrà allunyat de la zona de maniobrabilitat del camió.  
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7.11   Camió cuba 

7.11.1 Definició.  

És la màquina que s'utilitza per al dipòsit del betum asfàltic, amb el qual es regarà posteriorment 

amb la mànega. El betum s'emmagatzema a altes temperatures, quan s'escalfen els líquids, la 

cisterna ha d'estar allunyada del personal, de motors en marxa, de flames i de qualsevol 

circumstància que pugui desencadenar la seva inflamació.  

7.11.2 Riscos més freqüents  

 Bolcada.  

 Atropellaments.  

 Cremades.  

 Esquitxos.  

 Dermatitis per quitrans.  

 Projeccions als ulls.  

7.11.3 Normes bàsiques de seguretat  

Les zones de treball estaran acotades.  

El treballador que fa servir la barra d'espai ha de tenir molta precaució per no ruixar al personal que 

està a prop. Ha d'apuntar la mànega cap avall i mai cap amunt o en horitzontal.  

7.11.4 Proteccions personals  

 Casc de polietilè. 

 Guants impermeables.  

 Botes de seguretat.  

 Robes de treball.  

 Ulleres antiprojeccions.  

7.12   Camió formigonera 

7.12.1 Riscos més freqüents  

 Atropellament de persones.  

 Col.lisió amb altres màquines. 

 Bolcada del camió.  

 Caiguda de persones des del camió.  

 Cops en el maneig de les canaletes.  

 Cops pel gobelet del formigó.  

 Sobreesforços.  
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7.12.2 Normes bàsiques de seguretat  

Les rampes d'accés al tall no superaran el 20% de pendent en prevenció de atoramiento o bolcada. 

La neteja de la cuba i canaletes es realitzarà en els llocs assenyalats en els plànols per a tal tasca 

La posada en estació i els moviments del camió-formigonera durant les operacions d'abocament 

seran dirigits per un senyalista.  

7.12.3 Proteccions personals  

 Casc de polietilè. 

 Botes impermeables de seguretat.  

 Roba de treball.  

 Mandil impermeable. 

 Guants impermeabilitzats.  

 Calçat per a la conducció de camions.  

7.13   VIBRADOR  

7.13.1 Riscos més freqüents.  

 Descàrregues elèctriques. 

 Caigudes des d'altura durant el seu maneig. 

 Caigudes a diferent nivell del vibrador. 

 Esquitxades de beurada en ulls i pell.  

 Vibracions.  

7.13.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Les operacions de vibrat es realitzaran sempre sobre posicions estables. 

Es procedirà a la neteja diària del vibrador després de la seva utilització. 

El cable d'alimentació del vibrador haurà d'estar protegit, sobretot si discorre per zones de pas dels 

operaris.  

Els vibradors hauran d'estar protegits elèctricament mitjançant doble aïllament.  

7.13.3 Proteccions personals recomanables  

 Roba de treball.  

 Casc de polietilè. 

 Botes de goma.  

 Guants de seguretat.  

 Ulleres de protecció contra esquitxades.  
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7.14   Dobladora mecànica de ferralla  

7.14.1 Riscos més freqüents  

 Atrapaments i cops.  

 Sobreesforços.  

 Corts pel maneig de la màquina i sustentació de rodons. 

 Contactes elèctrics en maneig maquinària.  

7.14.2 Normes bàsiques de seguretat.  

La dobladora mecànica de ferralla s'ubicarà a la zona destinada a recollida i taller de ferralla.  

S'efectuarà un escombrat diari de l'entorn de la plegadora de ferralla. -Tindrà connectada a terra 

totes les seves parts metàl.liques.  

La mànega d'alimentació elèctrica de la plegadora es portarà fins a aquesta enterrada o protegit, 

per evitar els deterioraments per fregament o aixafament.  

S 's'adheriran a la màquina les següents senyals: - "Risc elèctric" - "Perill: Atrapament"-S'acotarà, 

mitjançant senyals de perill i abalisament, la superfície d'escombrat de rodons durant les maniobres 

de doblat. -La descàrrega de la dobladora i la seva ubicació in situ "es realitzarà suspès de la grua en 

quatre punts. 

Es col·locarà al voltant de la dobladora una empalissada de fusta de 5 cm. De gruix (tauler), sobre 

una capa de graveta, amb una amplada de 3 m.  

7.14.3 Proteccions individuals  

 Casc de polietilè. 

 Roba de treball. 

 Botes de seguretat, amb puntera i plantilla reforçades. 

 Guants de seguretat.  

 Mandil de cuir.  

 Cinturó portaeines.  

 Ulleres anti-impactes.  

7.15   Taula de serra circular  

Es tracta d'una màquina versàtil i de gran utilitat en obra, amb alt risc d'accidents, que sol utilitzar 

qualsevol que la necessiti. Es procurarà en aquesta obra limitar l'ús d'aquesta maquinària només al 

personal que aquest expressament autoritzat.  

7.15.1 Riscos més freqüents.  

 Talls 

 Cops per objectes. 
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 Atrapaments.  

 Projecció de partícules.  

 Emissió de pols.  

 Contacte amb l'energia elèctrica.  

7.15.2 Normes bàsiques de seguretat  

Les serres circulars en aquesta obra, no s'ubicaran a distàncies inferiors a tres metres, (com a norma 

general) de la vora dels forjats amb l'excepció dels que estiguin efectivament protegits (xarxes o 

baranes, petos de rematada, etc.).  

Les màquines de serra circular a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades dels següents elements 

de protecció:  

 Carcassa protectora del tall.  

 Ganivet divisor del tall.  

 Empenta de la peça a tallar i guia.  

 Carcassa de protecció de les transmissions per politges.  

 Interruptor estanc.  

 Presa de terra.  

El manteniment de les taules d'aquesta obra, serà realitzat per personal especialitzat per a tal 

menester, en prevenció dels riscos imperícia.  

L'alimentació elèctrica de les serres de disc a utilitzar en aquesta obra, es realitzarà mitjançant 

mànegues antihumitat, dotades de clavilles estanques a través del quadre elèctric de distribució, 

per evitar els riscos elèctrics.  

Es prohibeix situar la serra circular sobre els llocs entollats, per evitar els riscos de caigudes i els 

elèctrics.  

Es netejarà de productes procedents dels talls, els voltants de les taules de serra circular, mitjançant 

escombrat i apilat per a la seva càrrega sobre bates emplintadas (o per al seu abocament mitjançant 

les trompes d'abocament).  

En aquesta obra, al personal autoritzat per al maneig de la serra de disc (bé sigui per tall de fusta o 

per tall ceràmic), se li lliurarà la següent normativa d'actuació. el justificant del rebut, es lliurarà a la 

Direcció Facultativa o Direcció d'Obra.  

7.15.2.1 Normes de seguretat per al maneig de la serra de disc: 

Abans de posar la màquina en servei comprovi que no està anul.lada la connexió a terra, en cas 

afirmatiu, avisi al Vigilant de Seguretat. -Vos que l'interruptor elèctric és estanc, en cas de no ser-

ho, avisi el Vigilant de Seguretat.  

Utilitzeu el empenyedor per manejar la fusta; consideri que si no ho pot perdre els dits de les mans. 

Desconfiï de la seva destresa. Aquesta màquina és perillosa.  
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No retiri la protecció del disc de tall. Estudieu la forma de tallar sense necessitat d'observar la 

"triscar". El empenyedor portarà la peça on vostè vulgui ia la velocitat que vostè necessita. Si la 

fusta "no passa", el ganivet divisor està mal muntat. Demanau que l'hi s'ajustin.  

Si la màquina, inopinadament s'atura, retiri's d'ella i avisi al Vigilant de Seguretat perquè sigui 

reparada. No intenti realitzar ni ajustaments ni reparacions. 

Comproveu l'estat del disc, substituint els que estiguin fissures o no tinguin alguna dent.  

Per evitar danys en els ulls, sol se li proveeixi d'unes ulleres de seguretat antiprojecció de partícules 

i Utilitzeu sempre, quan hagi de tallar.  

7.15.3 Equips de protecció individual.  

 Casc de seguretat 

 Roba de treball adequada 

 Guants de cuir.  

 Mascaretes de protecció contra la pols.  

 Ulleres contra impactes.  

7.16   Rodillo vibrant autopropulsats  

7.16.1 Riscos més freqüents  

 Atropellament.  

 Caiguda per pendents.  

 Bolcada.  

 Xoc amb altres vehicles.  

 Incendi i cremades.  

 Soroll.  

 Vibracions.  

7.16.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Comprovació i conservació periòdica dels elements de la màquina, de acord amb el manual del 

fabricant. 

Ocupació de la màquina per personal autoritzat i qualificat.  

Prohibició de transportar personal a la màquina. 

Consideració del terreny on es troba la màquina actuant. -No funcionarà durant la càrrega de 

combustible, ni es comprovarà amb diu el ompliment del dipòsit.  

7.16.3 Proteccions individuals 

 Casc de seguretat.  

 Roba de treball adequada.  
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 Cinturó elàstic antivibratori.  

 Protectors auditius i ulleres de protecció pols.  

7.16.4 Proteccions col·lectives  

 Estarà prohibida la permanència de persones a la zona de treball de la màquina 

 Senyals lluminoses i acústiques de marxa enrere.  

7.17   Maquinària de soldadura per arc elèctric  

7.17.1 Riscos més freqüents  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Atrapaments entre objectes. 

 Aixafament de mans per objectes pesats. 

 Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic.  

 Els derivats de la inhalació de vapors metàl·lics. 

 Cremades.  

 Contacte amb l'energia elèctrica. 

 Projecció de partícules.  

7.17.2 Normes bàsiques de seguretat  

En tot moment els talls nets i ordenats en prevenció d'ensopegades i trepitjades sobre objectes 

punxants.  

Es suspendran els treballs de soldadura a la intempèrie sota el règim de pluges, en prevenció del 

risc elèctric.  

Els portaelèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant 

de l'electricitat.  

Es prohibeix expressament la utilització en aquesta obra de màquines de soldadura sense protecció 

elèctrica diferencial 

Els portaelèctrodes a utilitzar en aquesta obra, tindran el suport de manutenció en material aïllant 

elèctric.  

El personal encarregat de soldar serà especialista en aquestes tasques.  

A cada soldador i ajudant a intervenir en aquesta obra, se li lliurarà la següent llista de mesures 

preventives, del vaig rebre es donarà compte a la Direcció Facultativa o Direcció d'Obra. 

7.17.3 Normes de prevenció d'accidents per als soldadors.  

Les radiacions de l'arc voltaic són pernicioses per a la seva salut. Protegiu-vos amb l'elm de soldar o 

la pantalla de mà sempre que soldi.  
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No miri directament l'arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir lesions greus als ulls.  

No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Les resquills de pellofa despresa, poden 

produir greus lesions als ulls.  

No toqueu les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari, poden estar a 

temperatures que podrien produir-li cremades serioses.  

Sou sempre en lloc ben ventilat, evitarà intoxicacions i asfíxia.  

Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones a l'entorn de la vertical del seu lloc de 

treball. Els evitarà cremades fortuïtes.  

No deixeu la pinça directament al terra o sobre la perfileria. Dipositeu-sobre un portapinces evitarà 

accidents.  

Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup evitarà 

ensopegades i caigudes.  

No utilitzeu el grup sense que porti instal lat el protector de clemas. Evitarà el risc d'electrocució.  

Comproveu que el seu grup està correctament connectat a terra abans d'iniciar soldadura.  

No le la presa de ferro de la carcassa del seu grup de soldar perquè "salti" el disjuntor diferencial. 

Aviseu el Vigilant de Seguretat perquè es revisi la civada. Esperi que li reparin el grup o bé utilitzi un 

altre.  

Desconnecteu totalment el grup de soldadura cada vegada que faci una pausa de consideració 

(esmorzar o menjar, o desplaçament a un altre lloc).  

Comproveu abans de connectar al seu grup, que les mànegues elèctriques estan empalmades 

mitjançant connexions estanques d'intempèrie. Eviti les connexions directes protegits a partir de 

cinta aïllant.  

No utilitzeu mànegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada seriosament. 

Demaneu se les canviïn, evitarà accidents. Si ha empalmar les mànegues, protegeixi l'entroncament.  

Esculli l'elèctrode adequat per el cordó a executar. 

sseguri's que estiguin ben aïllades les pinces portaelèctrodes i les vores de connexió. Utilitzeu 

aquelles de protecció personal que se li recomanin, encara que li semblin incòmodes o poc 

pràctiques.  

7.17.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè per a desplaçaments per l'obra. 

 El moldesoldador (casc + careta de protecció).  

 Pantalla de soldadura de sustentació manual.  

 Ulleres de seguretat per a protecció de radiacions per arc voltaic (Especialment l'ajudant). 

 Guants de cuir.  
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 Botes de seguretat. 

 Roba de treball.  

 Maniguets de cuir.  

 Polaines de cuir.  

 Mandil de cuir.  

 Cinturó de seguretat.  

7.18   Eines en general  

7.18.1 Definició 

En aquest apartat es considera globalment els riscos de prevenció apropiats per a la utilització eines 

accionades per energia elèctrica: Trepants, rozadores, planejadores metàl.liques, serres, etc., D'una 

forma genèrica.  

7.18.2 Riscos més freqüents  

 Talls 

 Cremades.  

 Cops.  

 Projecció de fragments.  

 Caiguda d'objectes.  

 Contacte amb l'energia elèctrica.  

 Vibracions.  

7.18.3 Normes o mesures preventives col.lectives tipus.  

Les màquines-eines elèctriques a utilitzar en aquesta obra, estaran protegides elèctricament 

mitjançant doble aïllament.  

Els motors elèctrics de les màquines-eines estaran protegides per la carcassa i resguards propis de 

cada aparell, per evitar els riscos de atrapaments, o de contacte amb l'energia elèctrica.  

Les transmissions motrius per corretges, estaran sempre protegides mitjançant bastidor que suporti 

una malla metàl lica, disposada de tal forma, que permetent la observació de la correcta transmissió 

motriu, impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes.  

Les màquines en situació d'avaria o de semiespatllats es lliuraran al Vigilant de Seguretat per a la 

seva reparació.  

Les màquines-eina amb capacitat de tall, tindran el disc protegit mitjançant una carcassa 

antiprojeccions.  

Les màquines-eina no protegides elèctricament mitjançant el sistema de doble aïllament, tindran 

les seves carcasses de protecció de motors elèctrics, etc. Connectades a IC.  

Xarxa de terres en combinació amb els disjuntors diferencials del quadre elèctric genera de l'obra.  
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En ambients humits l'alimentació per a les màquines-eina no protegides amb doble aïllament, es 

realitzarà mitjançant connexió a transformadors a 24 v.  

Es prohibeix l'ús de màquines-eines al personal no autoritzat per evita accidents per imperícia.  

Es prohibeix deixar les eines elèctriques de tall o trepant, abandonades a terra en marxa encara que 

sigui amb moviment residual per evitar accidents.  

7.19   Petites eines manuals  

7.19.1 Riscos més freqüents  

 Cops a les mans i els peus 

 Talls a les mans.  

 Projecció de partícules.  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Caigudes a diferent nivell.  

7.19.2 Normes bàsiques de seguretat.  

Les eines manuals s'utilitzaran en aquelles tasques per a les quals han estat concebudes.  

Abans del seu ús es revisaran, rebutjant les que no es troben en bon estat de conservació.  

Per evitar caigudes, talls o riscos anàlegs, s'emmagatzemaran en llocs adequats.  

Durant el seu ús s'evitarà el seu dipòsit arbitrari per terra. -Els treballadors han de rebre 

instruccions concretes sobre l'ús correcte de les eines que hagin d'utilitzar.  

7.19.3 Equips de protecció individual.  

 Botes de seguretat. -Guants de cuir o P.V.C. -Roba de treball. -Ulleres contra projecció de 

partícules.  

 Cinturons porta-eines.  

 Cascos de seguretat homologats.  

8.  MITJANS AUXILIARS  

8.1   Escales de mà  

8.1.1 Definició 

Aquest mitjà auxiliar sol estar present en totes les obres sigui quina sigui la seva entitat. Sol ser 

objecte de "prefabricació rudimentària" en especial al començament de la obra o durant la fase 

d'estructura. Aquestes pràctiques són contràries a la Seguretat. Han impedir en l'obra.  
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8.1.2 Riscos més freqüents  

Caigudes al mateix nivell. -Caigudes a diferent nivell. -Lliscament per incorrecte recolzament (falta 

de sabates, etc.). -Bolcada lateral per suport irregular. -Trencament per defectes ocults. -Els derivats 

dels usos inadequats o dels muntatges perillosos (connexió d' escales, formació de plataformes de 

treball, escales "curtes" per l'alçada a salvar, etc.).  

8.1.3 Normes bàsiques de seguretat.  

8.1.3.1 D'aplicació a l'ús d'escales de fusta.  

Les escales de fusta a utilitzar en aquesta obra, tindran els travessers d'una sola peça, sense 

defectes ni nusos que puguin minvar la seva seguretat. 

ls esglaons (travessers) de fusta estaran ensamblats.  

Les escales de fusta estaran protegides de la intempèrie mitjançant vernissos transparents, perquè 

no ocultin els possibles defectes.  

8.1.3.2 D'aplicació a l'ús d'escales metàl.liques.  

Els travessers seran d'una sola peça i estaran sense deformacions o bonys que puguin minvar la 

seva seguretat.  

Les escales metàl.liques estaran pintades amb pintura antioxidant que les preservin de les 

agressions de la intempèrie.  

Les escales metàl.liques a utilitzar en aquesta obra, no estaran suplementades amb unions 

soldades.  

8.1.3.3 D'aplicació a l'ús d'escales de tisora.  

Són d'aplicació les condicions enunciades en els apartats aib per a les qualitats de "fusta o metall". 

Les escales de tisora a utilitzar en aquesta obra, estaran dotades en la seva articulació superior, de 

topalls de seguretat d'obertura màxima. 

Les escales de tisora s'utilitzaran sempre com a tals obrint dos travessers per a no minvar la seva 

seguretat.  

Les escales de tisora mai s'utilitzaran a manera de cavallets per a sustentar les plataformes de 

treball.  

Les escales de tisora no s'utilitzaran, si la posició necessària sobre elles per a realitzar un determinat 

treball, obliga a ubicar els peus en els 3 últims esglaons. 

Les escales de tisora s'utilitzaran muntades sempre sobre paviments horitzontals.  
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Per a l'ús d'escales de mà, independentment dels materials que les constitueixen:  

 Es prohibeix la utilització d'escales de mà en aquesta obra per a salvar alçades superiors a 5 

m-Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, estaran fermament amarrades en el seu 

extrem superior a l'objecte o estructura al que donen accés.  

 Les escales de mà a utilitzar en aquesta obra, es laran de tal manera, que el seu suport 

inferior vas donar de la projecció vertical del superior, 1 / 4 de la longitud del travesser 

entre suports.  

 Es prohibeix en aquesta obra transportar pesos a mà (o espatlla), iguals o superiors a 25 Kg 

Sobre les escales de mà.  

 Es prohibeix donar suport a la base de les escales de mà d'aquesta obra, sobre llocs o 

objectes poc ferms que poden minvar l'estabilitat d'aquest mitjà auxiliar.  

 L'accés d'operaris en aquesta obra, a través de les escales de mà, es realitzarà d'un en un. 

Es prohibeix la utilització a l'uníson de l'escala a dos o més operaris.  

 L'ascens i descens i treball a través de les escales de mà d'aquesta obra, s'efectuarà 

frontalment, és a dir, mirant directament cap als esglaons que s'estan utilitzant.  

8.1.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè.  

 Botes de seguretat.  

8.2   Puntals  

8.2.1 Definició 

Aquest element auxiliar és manejat bé pel fuster encofrador, bé pel peonatge.  

El coneixement de l'ús correcte d'aquest útil auxiliar està en proporció directa amb el nivell de la 

seguretat.  

8.2.2 Riscos més freqüents  

 Caiguda des d'altura de les persones durant la instal lació de puntals.  

 Caiguda des d'altura dels puntals per incorrecta instal lació.  

 Caiguda des d'altura dels puntals durant les maniobres de transport elevat. 

 Cops en diverses parts del cos durant la manipulació.  

 trapament de dits (extensió i retracció).  

 Caiguda d'elements conformadors del puntal sobre els peus.  

 Trencament del puntal per mal estat (corrosió interna i / o externa). 

 Lliscament del puntal per falta de falcament o de clavaó.  
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8.2.3 Normes bàsiques de seguretat.  

Els puntals s'aplegaran ordenadament per capes horitzontals d'un únic puntal en alçada i fons el 

que desitgi, amb l'única excepció que cada capa es disposi de forma perpendicular a la immediata 

inferior.  

Es prohibeix expressament després del desencofrat l'amuntegament irregular dels puntals.  

Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets uniformes sobre bats, fleixats per 

evitar vessaments innecessaris.  

Els puntals s'hissaran (o descendiran) a les plantes en paquets fleixats pels extrems: 

 El conjunt, s'ha de suspendre mitjançant aparell de eslingues del ganxo de la grua torre.  

 Es prohibeix expressament en aquesta obra la càrrega a espatlla de més de dos puntals per 

un sol home en prevenció de sobreesforços.  

 Els puntals de tipus telescopi es transportaran a braç o espatlla amb els passadors i 

mordasses instal.lades en posició d'immobilitat de la capacitat d'extensió o retracció dels 

puntals.  

Els taulers dorments de suport dels puntals que han de treballar inclinats respecte a la vertical seran 

els que es van encunyar. Els puntals, sempre donaran suport de manera perpendicular a la cara del 

tauler.  

Es prohibeix llançar enderrocs directament des de les bastides. La runa es recollirà i es descarregarà 

de planta en planta, o bé s'abocarà a través de trompes.  

Es prohibeix fabricar morters (o assimilables) directament sobre les plataformes de les bastides.  

La distància de separació d'una bastida i el parament vertical de treball no serà superior a 30 cm. en 

prevenció de caigudes.  

Es prohibeix expressament córrer per les plataformes sobre bastides, per evitar els accidents per 

caiguda.  

Es prohibeix "saltar" de la plataforma bastides a l'interior de l'edifici, el pas es realitzarà mitjançant 

una passarel instal.lada per a tal efecte.  

Les bastides s'inspeccionaran diàriament pel Capatàs, encarregat o Vigilant de Seguretat, abans de 

l'inici dels treballs, per prevenir fallades o faltes de mesures de seguretat.  

Els elements que denotin alguna fallada tècnic o mal comportament es desmuntaran 

immediatament per a la seva reparació (o substitució).  

Els reconeixements mèdics previs per a l'admissió del personal que hagi de treballar sobre les 

bastides d'aquesta obra, intentaran detectar aquells trastorns orgànics (vertigen, epilèpsia, 

trastorns cardíacs, etc.), I que puguin patir i provocar accidents a l'operari. Els resultats dels 

reconeixements es presentaran a la direcció facultativa (o la Direcció d'Obra.).  
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8.2.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè  

 Botes de seguretat.  

 Calçat antilliscant (segons cas). 

 Cinturó de seguretat.  

 Roba de treball.  

 Vestits per a ambients plujosos.  

8.3   Bastides tubulars  

8.3.1 Definició 

S'ha de considerar per decidir sobre la utilització d'aquest mitjà auxiliar, que el metàl.lic tubular es 

col·locarà amb tots els sistemes de seguretat que ho fa (escales, baranes, passamans, sòcols, 

superfícies de treball, brides i passa ancoratge dels taulers, etc .), d'una altra manera, s'optarà per 

un altre tipus de solucions auxiliars.  

8.3.2 Riscos més freqüents  

 Caigudes a diferent nivell.  

 Caigudes al mateix nivell.  

 Atrapaments durant el muntatge.  

 Caigudes d'objectes.  

 Cops per objectes.  

 Sobreesforços.  

8.3.3 Normes bàsiques de seguretat  

Durant el muntatge de les bastides metàl.lics tubulars es tindran presents les especificacions 

preventives:  

No s'iniciarà un nou nivell sense abans haver conclòs el nivell de partida amb tots elements 

d'estabilitat (creus de Sant Andreu, i traves).  

La seguretat aconseguida en el nivell de partida ja consolidada ser tal, que ofereix garanties 

necessàries com per poder amarrar a ell el fiador del cinturó de seguretat  

Les barres, mòduls tubulars i taulons, s'hissaran mitjançant sogues de cànem de lligades amb "nusos 

de mariner" (o mitjançant eslingues normalitzades).  

Les plataformes de treball es consolidaran immediatament després de la seva formació, mitja 

abraçadores de subjecció contra bàscules o les traves corresponent  

Les unions entre tubs s'efectuaran mitjançant els "nusos" o "bases" metàl.liques, o bé mitjançant 

les mordasses i passadors previstos, pels fabricants.  

Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d'amplada.  
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Les plataformes de treball es limitaran davantera, lateral i posteriorment, per un sòcol de 15 cm.  

Les plataformes de treball tindrà muntada sobre la vertical del sòcol posterior una barana sòlida de 

90 cm d'alçada, formada per passamans, llistó intermedi i sòcol.  

Les plataformes de treball, immobilitzar mitjançant les abraçadores i passadors clavats als taulons.  

Els mòduls de base de les bastides tubulars, es recolzaran sobre taulons de repartiment de 

càrregues en les zones de suport directe sobre el terreny.  

Els mòduls de base de disseny especial per al pas de vianants, es complementaran amb entaulats i 

viseres segures a "nivell de sostre" en prevenció de cops a tercers.  

La comunicació vertical de la bastida tubular quedarà resolta mitjançant la utilització d'escales 

prefabricades (element auxiliar de la pròpia bastida).  

Es prohibeix expressament en aquesta obra el suport de les bastides tubulars sobre suplements 

formats per bidons, piles de materials diversos, "torretes de fustes diverses" i assimilables.  

Les plataformes de suport dels cargols sense fi (cargols d'anivellament), de base de les bastides 

tubulars disposats sobre taulons de repartiment, es clavaran a aquests amb claus d'acer, clavats a 

fons i sense doblegar.  

Es prohibeix treballar sobre plataformes disposades sobre la coronació de bastides tubulars, sense 

abans no s'han tancat amb baranes sòlides de 90 cm. d'alçada formades per passamans, barra 

intermèdia i sòcol.  

Tots els components de les bastides s'han de mantenir amb escaleta lateral, es muntaran amb 

aquesta cap a la cara exterior, és a dir, cap a la cara en la qual no es treballa.  

És pràctica corrent el "muntatge de revés" dels mòduls en funció de l'operativitat que representa, la 

possibilitat de muntar la plataforma de treball sobre determinats esglaons de l'escala. Eviteu 

aquestes pràctiques per insegures.  

Es prohibeix en aquesta obra l'ús de bastides sobre cavallets (petites cavallets), recolzades sobre les 

plataformes de treball de les bastides tubulars.  

Les bastides tubulars es muntaran a una distància igual o inferior a 30 cm. del paràmetre vertical en 

què es treball.  

Les bastides tubulars es travar als paràmetres verticals, ancorant sòlidament als "punts forts de 

seguretat" previstos en façanes o paràmetres.  

Les càrregues es hissaran fins a les plataformes de treball mitjançant corriola muntades sobre 

forques tubulars subjectes mitjançant un mínim de dues brides a la bastida tubular.  

Es prohibeix fer "pastes" directament sobre les plataformes de treball en prevenció de superfícies 

relliscoses que poden fer caure als treballadors.  
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Els materials es repartiran uniformement sobre les plataformes de treball en prevenció d'accidents 

per sobrecàrregues innecessàries.  

Els materials es repartiran uniformement sobre un tauler situat a mitja alçada a la part posterior de 

la plataforma de treball, sense que la seva existència minvi la superfície útil de la plataforma.  

8.3.4 Equips de protecció individual.  

 Casc de polietilè  

 Roba de treball.  

 Calçat antilliscant.  

 Cinturó de seguretat classe C.  

8.3.5 "ESTABILITAT"  

L'estabilitat de les bastides es basa en la relació entre l'altura màxima i el costat menor de base, 

venint donada tant per senzills com dobles per:  

 Bastides Fixos: Estabilitat = H / L menor <5  

 Bastides Mòbils: Estabilitat = H / L menor <4  

Si se superen aquests valors la bastida ha de ser arriostrada.  

L'alçada H s'entén des de la part superior de l'últim tram. Si sobre aquest tram es situa la 

plataforma de treball, cal dotar-la dels seus suplements d'altura que cobreixin el seu perímetre.  

9.  SENYALITZACIONS  

Una de les actuacions preventives a desenvolupar en l'obra és senyalitzar els riscos que han quedat 

descrits en apartats precedents, en l'enteniment que això no els elimina i no dispensa en cap cas de 

l'obligació d'adoptar les mesures preventives i de protecció esmentades.  

Els senyals de seguretat estan classificades i definides pel Reial Decret 485/97, estableix les 

disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut en el treball.  

Les dimensions dels senyals determinen la distància des de la qual són observables i es tindrà troba 

per a la seva adequada distribució i col.locació.  

A més dels senyals, es poden utilitzar altres instruments per informar els treballadors dels riscos 

presents, proteccions necessàries, etc., Que encara que no estiguin regulades per l'Administració, 

s'han d'utilitzar en obra i entre elles:  

 Cartells d'avís (de perill, de precaució, d'instruccions de seguretat o informatius). 

 Timbres, sirenes, botzines, etc. -Abalisaments mitjançant banderoles, cintes i barreres 

mòbils.  
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 Pintura de risc permanent (cantonades, pilars, buits en pisos, parts sortints d'equips mòbils, 

etc.), consistents en bandes alternades obliqües grogues sobre fons negre, de la mateixa 

amplada i inclinació 60 º respecte a l'horitzontal.  

9.1   SENYALS D'OBLIGACIÓ I PROHIBICIÓ  

Seguidament, s'adjunten algunes plaques de senyalització corresponents a materials, maquinària i 

proteccions.  

 
Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  Prohibido  

fumar  encender  llevar pasajero  retirar  realizar  
 fuego  en el carro  protecciones  mantenimiento  
    en marcha  

 

 

Peligro  Peligro general  Peligro  Peligro laser  Peligro manos,  
eléctrico   explosión   superficie  

    caliente  

 

 

Peligro pie.  
pisada 

Peligro cuerpo. 
Atrapamiento 

Peligro manos. 
Atrapamiento 

Peligro manos. 
Pisada 

Peligro manos, 
enganche con 

engranaje 

 

 

 

Usuar guantes Usar vestimenta Usar protección 
ojos 

Usar protección 
auditiva 

Leer manual 
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10.  AVALUACIÓ DELS RISCOS UNA VEGADA APLICADES LES 
MESURES DE PROTECCIÓ 

A continuació s'avalua "el risc d'accident"a l'obra una vegada aplicades les mesures de protecció 

tant individuals com col.lectives.  

L'avaluació es fixa amb el següent escalat de risc d'accidents: 

 Alt 

 Mig 

 Baix 

 Molt Baix 

Aquesta classificació és independent de la gravetat de l'accident que pot provocar. Els resultats es 

presenten a la taula següent. 

ACTIVITAT 
 

RISCOS 

 
Durant la construcción 
 

 

En excavacions:  
Caiguda de murs 
Despreniments 
Bolcada per accident de vehicles i màquines 
 Caigudes de personal al mateix o diferent nivel 
Atropellament per màquines o vehicles 
Sorolls 
Vibracions 
Projecció de partícules als ulls 
Pols 
Interferència en línies d'alta tensió 
 

 
Baix 

Molt baix 
Baix 
Baix 

Molt Baix 
Baix 
Medi 

Molt Baix 
Baix 
Medi 

En transport, abocament i compactació: 
Accidents de vehicles 
Atropellaments per màquines o vehicles 
Caigudes de material 
Talls i cops 
Vibracions 
Pols 
 

 
Baix 
Baix 

Molt Baix 
Meig 
Medi 
Baix 

En formigons: 
Caigudes de personal al mateix ia diferent nivell 
Caiguda de materials 
Electrocucions 
Dermatosis per ciment 

 
Baix 

Molt Baix 
Baix 
Baix 
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ACTIVITAT 
 

RISCOS 

Talls i cops 
Esquitxada  
Projecció de partícules als ulls  
Ferides produïdes per objectes punxants i 
tallants  
Atropellament per màquines o vehicles 
  

Mig 
Alt 

Molt Baix 
Mig 
baix 

En soldadures: 
Explosions 
 Fums metàl.lics  
Radiacions  
 

 
Baix 
Baix 
Baix 

Riscos d'incendis: 
En magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc.  
En zones de cultius secs  

 

 
Mig 
Mig 

 
Durant la posada en marxa i explotació 
 

 

Riscos per interferències de treball: 
Neteges i / o reparacions d'arquetes i dipòsits  
 

 
Mig 

Riscos per desplaçaments: 
Caigudes al mateix nivell.  
Caigudes a diferent nivell 
Caigudes a dipòsits 
 

 
Molt Baix 
Molt Baix 
Molt Baix 

Riscos de zona: 
Gasos tòxics 
Gasos explosius 
Atmosferes amb condensacions 
 

 
Molt Baix 
Molt Baix 
Molt Baix 

Riscos produïts per estar en contacte amb 
l'aigua: 
Per contacte amb aigua  
 

 
Mig 

Riscos produïts per agents atmosfèrics  
Per efecte mecànic del vent  
Per tempesta  
Per efecte de l'aigua, neu o gel  
Per efecte de les baixes temperatures  
Per efecte de la boira  
 

 
Mig 
Baix 
Mig 
Alt 
Mig 

Risc per danys a tercers: 
Danys a tercers 

 
Mig 

Taula 1 Classificació del risc d'accident un cop aplicades les mesures de 
protecció. 
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11.  PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El Pressupost d’Execució Material de L’Estudi de Seguretat i Salut és de TRETZE MIL SIS-CENTS VINT-

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

12.  DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT 
I SALUT 

 DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

 DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

 DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE CONDICIONS 

 DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 

 

L’Autor del Projecte 

 

Jordi Codony Gisbert 

 

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

Barcelona, febrer de 2011 
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1.  INTRODUCCIÓ  

El present plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut és un document contractual 

d'aquesta obra que té per objecte: 

 Exposar les obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball de l'empresa 

adjudicatària de l'obra.  

 Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte en l'obra.  

 Exposar les normes preventives d'obligat compliment en els casos determinats per l'Estudi 

de Seguretat i Higiene 

 Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, per tal 

de garantir el seu èxit.  

 Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i la 

seva administració.  

 Proposar un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi per 

implantar amb èxit la prevenció dissenyada.  

Tot això amb l'objectiu global d'aconseguir la realització de l'obra sense accidents ni malalties 

professionals, en complir els objectius fixats en la memòria de Seguretat i Salut, que no es 

reprodueixen per economia documental, però que s'han d'entendre com transcrits a norma 

fonamental d'aquest document contractual.  

2.  OBLIGACIONS EMPRESARIALS 

L'empresa adjudicatària, amb l'ajuda de la seva pròpia estructura i col.laboradors en l'obra, 

coneixedora de les seves obligacions i drets, complirà i farà complir, la legislació vigent en matèria 

de Seguretat i Salut.  

A continuació s'enumera una llista no exhaustiva amb les principals obligacions:  

1. Complir i fer complir en l'obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de 

l'Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el 

treball i concordants, d'aplicació a l'obra.  

2. Lliurar el pla de seguretat i salut aprovat a les persones que defineix el Reial Decret 

1.627/1.997 de 24 d'octubre.  

3. Transmetre la prevenció continguda en el pla de seguretat i salut aprovat a tots els 

treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l'obra, i fer-los complir amb les 

condicions i prevencions en ell expressades.  

4. Lliurar a tots els treballadors de l'obra independentment de la seva afiliació empresarial 

principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en el pla 

de seguretat i salut aprovat perquè puguin usar-se de manera immediata i eficaç.  

5. Muntar a temps tota la protecció col.lectiva definida en el pla de seguretat i salut aprovat, 

segons el que conté el pla d'execució d'obra; mantenir-la en bon estat, canviar de posició i 

retirar-la, amb el coneixement que s'ha dissenyat per protegir tots els treballadors de 
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l'obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractistes o 

autònoms.  

6. Muntar a temps segons el contingut en el pla d'execució d'obra, contingut en el pla de 

seguretat i salut aprovat: les instal.lacions provisionals per als treballadors. Mantenir-les en 

bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició necessaris, les reposicions del 

material fungible i la retirada definitiva, coneixedor que es defineixen i calculen aquestes 

instal.lacions, per a ser utilitzades per tots els treballadors de l'obra, independentment de la 

seva afiliació empresarial principal, subcontractistes o autònoms.  

7. Creació i obertura de l'arxiu documental amb els registres que generi l'aplicació d'aquest Pla 

de Seguretat i Salut.  

8. Informar immediatament dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes al 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, tal com queda 

definit en l'apartat accions a seguir en cas d'accident laboral.  

9. Disposar en apilament d'obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de 

prevenció continguts i definits en aquest pla de seguretat i salut, en les condicions que 

expressament s'especifiquen dins d'aquest plec de condicions tècniques i particulars de S + 

S  

10. Col.laborar amb el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 

en la solució tècnica preventiva, dels possibles imprevistos del projecte o motivats pels 

canvis d'execució decidits sobre la marxa, durant l'execució de l'obra.  

11. Notificació a l'autoritat laboral de l'obertura de centre de treball.  

12. Organitzar els reconeixements mèdics  

13. Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades tinguin accés a 

l'obra.  

3.  OBLIGACIONS DELS CONTRACTISTES I 
SUBCONTRACTISTES  

1. Els contractistes i subcontractistes estaran obligats a:  

a) 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 

d'aquest Reial decret.  

b) Complir i fer complir al seu personal que estableix el pla de seguretat i salut a què es refereix 

l'article 7.  

c) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si escau, les 

obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV 

d'aquest Reial Decret, durant l'execució de l'obra.  

d) Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 

mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra.  



PLEC DE CONDCIONS ESS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

6              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

e) Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i de 

salut durant l'execució de l'obra o, si escau, de la direcció facultativa.  

2. Els contractistes i els subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel que fa a les obligacions que els corresponguin a 

ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells contractats.  

A més, els contractistes i els subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 

derivin de l'incompliment de les mesures previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 

42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

3. Les responsabilitats dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximiran de les 

seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.  

4.  OBLIGACIONS DELS TREBALLADORS.  

4.1   Article 29. Llei de prevenció de riscos laborals. Obligacions 

dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.  

1. Correspon a cada treballador vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de 

les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en 

el treball i per la d'aquelles altres persones a les que pugui afectar la seva activitat professional , a 

causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions 

de l'empresari.  

2. Els treballadors, d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari, han de:  

 Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, 

aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres 

mitjans amb què desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, d'acord 

amb les instruccions rebudes d'aquest.  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents 

o que es lin en els mitjans relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en què 

aquesta tingui lloc.  

 Informar immediatament al seu superior jeràrquic directe, i als treballadors designats per 

realitzar activitats de protecció i de prevenció o, si escau, al servei de prevenció, sobre 

qualsevol situació que, al seu parer, comporti, per motius raonables, un risc per a la 

seguretat i la salut dels treballadors.  

 Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de 

protegir la seguretat i la salut dels treballadors en el treball.  

 Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que 

siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.  
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3. L'incompliment pels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos a què es 

refereixen els apartats anteriors tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos 

en l'article 58.1 de l'Estatut dels treballadors o de falta, si escau, d'acord amb que estableix la 

normativa sobre règim disciplinari dels funcionaris públics o del personal estatutari al servei de les 

administracions públiques. El que disposa aquest apartat també és aplicable als socis de les 

cooperatives l'activitat consisteixi en la prestació del seu treball, amb les precisions que 

s'estableixin en els seus reglaments de règim intern.  

5.  CONDICIONS A COMPLIR PER TOTS ELS MITJANS DE 
PROTECCIÓ COL.LECTIVA  

5.1   Condicions generals  

En la Memòria d'aquest estudi de seguretat i salut, s'han definit els mitjans de protecció col.lectiva 

que s'utilitzaran per a la prevenció dels riscos detectats, que compliran amb les següents condicions 

generals: 

 La protecció col.lectiva d'aquesta obra, ha estat dissenyada perquè sigui posada en pràctica.  

 Les propostes alternatives que es presenten en el pla de seguretat i salut, tindran una 

representació tècnica de qualitat, en forma de plans d'execució d'obra.  

 Les proteccions col.lectives d'aquesta obra, estaran en aplec disponible per a ús immediat, 

dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge:  

o Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d'ús reconeguda, o 

si així s'especifica en el seu apartat corresponent dins d'aquest plec de condicions 

tècniques i particulars del pla de S + S Idèntic principi al descrit, s'aplicarà als 

components de fusta.  

o Abans de ser necessari el seu ús, estaran en provisió real a l'obra amb les condicions 

idònies d'emmagatzematge per a la seva bona conservació. Estaran a disposició del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, per 

comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest pla de 

seguretat i salut  

o Seran instal prèviament abans d'iniciar qualsevol treball que requereixi el seu 

muntatge. QUEDA PROHIBIT EL COMENÇAMENT D'UN TREBALL O activitat que 

requereixi PROTECCIÓ COL.LECTIVA, FINS QUE AQUESTA ESTIGUI MONTADA PER 

COMPLET EN L'ÀMBIT DEL RISC QUE neutralitzar o eliminar.  

 El pla d'execució d'obra, definirà la data de muntatge, manteniment, canvi d'ubicació i 

retirada de cadascuna de les proteccions col.lectives que es contenen en aquest pla de 

seguretat i salut.  

 Es desmuntarà immediatament, tota protecció col.lectiva a ús en què s'aprecien 

deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el 

component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col.lectiva un cop resolt el 

problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs protegits pel 
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tram deteriorat i s'ha d'aïllar eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes operacions 

quedaran protegides mitjançant l'ús d'equips de protecció individual.  

 Durant la realització de l'obra, pot ser necessari variar la manera o la disposició de la instal 

lació de la protecció col.lectiva. Si això passa, la nova situació serà definida en els plans de 

seguretat i salut en col.laboració amb el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra.  

 Les proteccions col.lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció 

dels riscos de tots els treballadors i visitants de l'obra, és a dir: treballadors de l'empresa 

principal, els de les empreses subcontractistes, empreses col.laboradores, treballadors 

autònoms i visites d' els tècnics de direcció d'obra o de la Propietat; visites de les 

inspeccions d'organismes oficials, o de convidats per diverses causes.  

 El muntatge i ús correcte de la protecció col.lectiva, és preferibles a l'ús d'equips de 

protecció individual per defensar-se idèntic risc, en conseqüència, la Direcció d'Obra no 

admetrà el canvi d'ús de protecció col.lectiva prevista, pel d'equips de protecció individual.  

5.2   Condicions particulars per a cada una de les proteccions 

col.lectives  

5.2.1 Presa de terra independent i normalitzada, per a estructures metàl.liques de 

màquines fixes  

Les preses de terra s'han de calcular en funció de la resistivitat del terreny en el qual es construeix.  

5.2.1.1 Senyalització  

Serà formada mitjançant cinta normalitzada CE, de senyalització. Fabricada en PVC, continu, en 

colors disposats en franges alternatives groc i negre. La senyalització es disposarà al voltant del 

forat així protegit amb xarxes, a una distància no inferior a 2 m. Aquesta senyalització tindrà un 

manteniment continu.  

5.2.2 Baranes de fusta sobre peus drets per compromís tipus fuster  

El material a emprar serà nou, a estrenar.  

5.2.2.1 Peus drets  

Seran un model comercialitzat metàl.lic, per a subjecció per compromís tipus fuster, pintat contra la 

corrosió.  

5.2.2.2 Barana  

La barana es formarà per fusta de pi contínua recolzada sobre els peus drets amb paquets comuns a 

ells. Estarà formada per passamans, tram intermedi i sòcol.  
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5.2.2.3 Senyalització  

Els peus drets i la fusta que formen aquesta barana es subministraran a obra pintades en franges 

alternatives de colors groc i negre. No cal una terminació preciosista, ja que només es pretén 

senyalitzar i identificar de "seguretat" els materials.  

5.2.3 Cables fiadors per cinturons de seguretat  

El material a emprar serà nou, a estrenar.  

5.2.3.1  Llaços  

Es formaran mitjançant casquets electrofijados. Si han de formar-mitjançant el sistema tradicional 

de tres dificultats, el llaç es formarà just en l'amplitud dels guardacaps.  

5.2.3.2 Ganxos  

Fabricats en acer timbrat, instal.lats als llaços amb guardacaps del cable per a la seva instal lació 

ràpida en els ancoratges de seguretat.  

5.2.3.3 Disposició en obra  

El pla de seguretat al llarg de la seva posada en obra, subministrarà els plànols d'ubicació exacta 

segons les noves solicitacions de prevenció que sorgeixin.  

5.2.4 Extintors d'incendis  

Els extintors a muntar a l'obra seran nous, a estrenar. Els extintors a instal lar seran els coneguts 

amb el nom de "tipus universal" donades les característiques de l'obra a construir.  

 Vestuari i neteja del personal de l'obra.  

 Menjador del personal de l'obra.  

 Local de primers auxilis.  

 Oficines de l'obra, independentment que l'empresa que les utilitzi sigui principal o 

subcontractada.  

 Magatzems amb productes o materials inflamables.  

 Quadre general elèctric.  

 Quadres de màquines fixes d'obra.  

 Magatzems de material i tallers.  

 Proveïments especials amb risc d'incendi.  

 Extintors mòbils per a treballs de soldadures capaços d'originar incendis.  
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5.2.4.1 Manteniment dels extintors d'incendis  

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel fabricant, que 

haurà de concertar el contractista principal de l'obra amb una empresa especialitzada.  

5.2.5 Connexions elèctriques de seguretat  

Totes les connexions elèctriques de seguretat s'han de fer mitjançant connectors o empalmadors 

estancs d'intempèrie. També s'acceptaran aquells connexions directes a fils per tal que quedin 

protegits de forma totalment estanca, mitjançant l'ús de fundes termoretràctil aïllants o amb cinta 

aïllant d'acte fos en una sola peça, per acte contacte.  

5.2.6 Cordes auxiliars, guia segura de càrregues suspeses a ganxo de grua  

Les cordes han de ser noves a estrenar. Fabricades en poliamida 06/06 industrial amb un diàmetre 

de 12 mm.  

5.2.7 Transformadors d'energia elèctrica amb sortida a 24 volts, (1000 W.)  

Per a la seguretat en la utilització racional de l'energia elèctrica, es preveu la utilització de 

transformadors de corrent amb sortida a 24 v., la missió és la protecció del risc elèctric en llocs 

humits.  

5.2.8 Interruptors diferencials de 30 mili ampers  

5.2.8.1 Tipus de mecanisme  

Interruptor diferencial de 30 miliampers comercialitzat, per a la xarxa d'enllumenat, instal lat en el 

quadre general elèctric de l'obra, en combinació amb la xarxa elèctrica general de connexió a terra 

de l'obra.  

5.2.8.2 Instal lació  

En el quadre general d'obra, de connexió per a il luminació elèctrica de l'obra.  

5.2.8.3 Manteniment  

Es revisarà diàriament, i es procedirà a la seva substitució immediata en cas d'avaria. Diàriament es 

comprovarà que no han estat ponts, en cas afirmatiu, s'eliminarà el pont i s'investigarà qui és el seu 

autor, per tal d'explicar el perillós de la seva acció i conèixer els motius que el van portar a ella per 

tal d'eliminar-los.  
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6.  CONDICIONS A COMPLIR PELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL  

6.1   Condicions generals  

Com a norma general, s'han triat equips de protecció individual còmodes i operatius, per tal d'evitar 

les negatives al seu ús. Per tot això, s'especifica com a condició expressa que: tots els equips de 

protecció individual utilitzables en aquesta obra, han de complir les següents condicions generals:  

 Tindran la marca "CE", segons el RD 159/95 i disposicions mínimes de seguretat i salut 

d'equips de protecció individual RD 773/97 del 30 de maig.  

 Els equips de protecció individual que compleixin amb la indicació expressada en el punt 

anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. Arribant a la data de 

caducitat, es constituirà una provisió ordenat, que serà revisat pel coordinador en matèria 

de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, perquè autoritzi la seva eliminació de l'obra.  

 Els equips de protecció individual en ús que estiguin trencats, seran reemplaçats 

immediatament, quedant constància a l'oficina d'obra del motiu del canvi i el nom de 

l'empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció individual, per tal de donar la 

màxima serietat possible a la utilització d'aquestes proteccions.  

6.2   CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS EQUIPS  

A continuació s'especifiquen els equips de protecció individual que es van a utilitzar, juntament amb 

les normes que cal aplicar per a la seva utilització:  

6.2.1 Botes aïllants de l'electricitat  

Unitat de parell de botes fabricades en material aïllant de l'electricitat. Comercialitzades en diverses 

talles. Dotades de sola contra les esllavissades, per a protecció de treballs en baixa tensió. Amb 

marca CE.  

6.2.2 Botes de PVC, impermeables  

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., O goma, de mitja canya. 

Comercialitzades en diverses talles, amb taló i empenya reforçat. Folrada en loneta de cotó 

resistent, amb plantilla contra la suor. Sola dentada contra les esllavissades. Amb marca CE.  

6.2.3 Botes de seguretat de "PVC", de mitja canya, amb plantilla contra els objectes 

punxants i puntera reforçada  

Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en diverses talles. Fabricades en clorur de policia 

vinil o goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta resistent. Dotada de 

puntera i plantilla metàl.liques embotides en el "PVC", i amb plantilla contra la suor. Amb sola 

dentada contra les esllavissades. Amb marca CE.  
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6.2.4 Botes impermeable pantalons de goma o "PVC".  

Unitat de parell de botes pantalons de protecció per a treballs en fang o de zones inundades, 

formigons, o pisos inundats amb risc de lliscament: Fabricades en "PVC." o goma. Comercialitzades 

en diverses talles. Folrades de loneta resistent i dotades amb soles dentades contra les 

esllavissades. Amb marca CE.  

6.2.5 Cascos auriculars protectors auditius.  

Unitat de cascos auriculars protectors auditius amortidors de soroll per a ambdues orelles. Fabricats 

amb casquets auriculars ajustables amb coixinets recanviables per a ús optatiu amb o sense el casc 

de seguretat. Amb marca CE.  

6.2.6 Casc de seguretat classe "N"  

Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès de adaptació de suport sobre el crani amb cintes 

tèxtils d'amortiment i contra la suor del front frontal. Amb marca CE.  

6.2.7 Cinturó de seguretat de subjecció, classe "A", tipus "1"  

Unitat de cinturó de seguretat de subjecció per a treballs estàtics, classe "A", tipus "1". Format per 

faixa dotada de sivella de tancament, argolla a "D" de pengi en acer estampat. Corda fixadora d'un 

metre., De longitud i mosquetó d'ancoratge en acer. Amb marca CE.  

6.2.8 Cinturó de seguretat anticaigudes, classe "C" tipus "1"  

Unitat de cinturó de seguretat contra les caigudes, classe "C", tipus "1". Format per faixa dotada de 

sivella de tancament, arnès unit a la faixa dotat d'argolla de tancament; arnès unit a la faixa per 

passar per l'esquena, espatlles i pit, completat amb camals ajustables. Amb argolla en "D" d'acer 

estampat per penjar, situada a l'escaire de l'arnès a l'esquena, corda d'amarratge de 1 m, de 

longitud, dotada d'un mecanisme amortidor i d'un mosquetó d'acer per enganxament. Amb marca 

CE.  

6.2.9 Faixa de protecció contra les vibracions  

Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars. Fabricada 

en diverses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscil.latoris. Confeccionada amb 

material elàstic sintètic i lleuger; ajustable mitjançant tancaments "velcro". Amb marca CE  

6.2.10 Guants aïllants de l'electricitat en BT, fins a 1000 volts  

Unitat de guants aïllants de l'electricitat classe II, per a utilització directa sobre instal.lacions a 1.000 

volts, com a màxim. Amb marca CE.  
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6.2.11 Filtre mecànic per mascareta contra la pols  

Unitat de filtre per a recanvi del de les màscares antipols, tipus "A", amb una retenció de partícules 

superior al 98%. Amb marca CE.  

6.2.12 Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes  

Unitat d'ulleres de seguretat antimpactos als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla 

exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d'aire entre les dues pantalles. 

Model panoràmic, ajustable al cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils contra les al lèrgies. Amb 

marca CE.  

6.2.13 Guants de cuir  

Unitat de parell de guants totalment fabricats en cuir flor, dits, palmell i dors. Ajustables a la nina de 

les mans mitjançant tires tèxtil elàstiques ocultes. Comercialitzats en diverses talles. Amb marca CE.  

6.2.14 Guants de goma o de "PVC"  

Unitat de parell de guants de goma o de "PVC" .. Fabricats en una sola peça, impermeables i 

resistents a: ciments, pintures, sabons, detergents, amoníac, etc. comercialitzats en diverses talles. 

Amb marca CE.  

6.2.15 Mascareta contra partícules amb filtre mecànic recanviable  

Unitat de mascareta de cobriment total de vies respiratòries, nas i boca, fabricada amb PVC., Amb 

portafiltres mecànics i primer filtre per al seu ús immediat, adaptable a la cara mitjançant bandes 

elàstiques tèxtils, amb regulació de pressió. Dotada de vàlvules d'expulsió d'expiració de tancament 

simple per sobre pressió en respirar. Amb marca CE.  

6.2.16 Vestits de treball (granotes o bussos de cotó)  

Unitat de mico o bus de treball, fabricat en diversos talls i confecció en una sola peça, amb 

tancament de doble cremallera frontal, amb un tram curt a la zona de la pelvis fins a cintura. Dotat 

de sis butxaques, dos a l'altura del pit, dos davanters i dos posteriors, en zona posterior de 

pantalons, cada un d'ells tancats per una cremallera. Estarà dotat d'una banda elàstica lumbar 

d'ajust a la part dorsal al nivell de la cintura. Fabricats en cotó 100 X 100, en els colors blanc, groc o 

taronja. Amb marca CE.  

6.2.17 Vestit impermeable de PVC., A base de jaqueta curta i pantalons  

Unitat de vestit impermeable per a treballar. Fabricat en els colors: blanc, groc, taronja, en PVC., 

Termosoldat, format per jaqueta i pantaló. La jaqueta està dotada de dues butxaques laterals 

davanters i de tancament per abotonadura simple. Els pantalons se subjecta i s'ajusta a la cintura 

mitjançant cinta de cotó embotida en el mateix. Amb marca CE.  
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7.  NORMES A COMPLIR PER LA SENYALITZACIÓ 

7.1   Senyalització d'obra  

7.1.1 Normativa  

La normativa vigent és el R.D. 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització 

de seguretat i salut en el treball. No és objecte d'aquest apartat la senyalització que regula el trànsit 

per carretera, ferroviari, fluvial, marítim, i aeri, que es regulen per la seva pròpia normativa.  

7.1.2 Descripció tècnica  

Són noves, a estrenar o si no estan en perfecte estat Senyal de riscos en el treball normalitzada 

segons el Reial Decret 485 de 14 d'abril de 1997.  

7.1.3 Normes per al muntatge dels senyals  

Està previst el canvi d'ubicació de cada senyal mensualment com a mínim per garantir la seva 

màxima eficàcia. Es pretén que per integració en el "paisatge habitual de l'obra" no siguin ignorades 

pels treballadors. Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o 

informació que anuncien sigui innecessària i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. Es 

mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi la seva 

eficàcia.  

7.2   SENYALITZACIÓ VIÀRIA  

7.2.1 Normativa  

Aquesta senyalització complirà amb el nou "Codi de la Circulació" i amb el contingut de la "Norma 

de carreteres 8.3-IC, senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres fixes fora de 

poblat" promulgada pel "MOPU. En les "literatures" dels mesuraments i pressupost, s'especifiquen: 

el tipus, model, mida i material de cadascuna de les senyals previstes per ser utilitzades en l'obra. 

Aquests textos han de tenir per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars com a 

característiques d'obligat compliment.  

La senyalització viària d'aquesta obra és doble, és a dir, pretén protegir els conductors de la via 

respecte de risc a tercers per l'existència d'obres, ia més, protegir als treballadors de l'obra dels 

accidents causats per la irrupció, per En general violenta, dels vehicles a l'interior de l'obra.  

7.2.2 Descripció tècnica  

Seran noves, a estrenar, o si no n'hi estaran en perfecte estat. Senyal de trànsit normalitzada segons 

la norma de carreteres "8.3-IC"-Senyalització, abalisament, defensa, neteja i terminació d'obres 

fixes en vies fora de poblat.  
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7.2.3 Normes per al muntatge dels senyals  

No es laran en els passeigs o vorals, perquè això constituiria un obstacle fix temporal per a la 

circulació. Queda prohibit immobilitzar amb pedres apilades o amb materials solts, es laran sobre 

els peus drets metàl.lics i trípodes que els són propis. Els senyals romandran cobertes per elements 

opacs quan el risc, recomanació o informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per 

qualsevol causa la seva retirada.  

Es laran en els llocs ia les distàncies que s'indiquen en els plànols específics de senyalització viària. 

Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi l'eficàcia 

de la senyalització viària instal.lada a aquesta obra.  

En qualsevol cas i tot i que preveuen els plans de senyalització viària, es tindran en compte els 

comentaris i possibles recomanacions que facin la Prefectura Provincial de Carreteres al llarg de la 

realització de l'obra i per la seva especialització, els de la Guàrdia Civil de Trànsit.  

8.  LEGISLACIÓ APLICABLE A L'OBRA.  

8.1   Normes generals de prevenció de riscos laborals a la 

construcció  

 Ordre de 9 de març de 1971, que aprova l'Ordenança general de seguretat i Higiene en el 

treball. -Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. -Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de els Serveis de prevenció.  

 Ordre de 22 d'abril de 1997, per la qual es regula el règim de funcionament de les mútues 

d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en el desenvolupament 

d'activitats de prevenció de riscos laboral.  

 Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, que aprova el Reglament de Seguretat en les 

Màquines. 

 Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos 

derivats de l'exposició al soroll durant el treball. -Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril sobre 

disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.  

 Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos en particular 

dorsolumbars, per als treballadors.  

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.  

 Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.  

8.2   Normes preventives de construcció.  

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en 

les obres de construcció.  
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 Ordre de 28 d'agost de 1970, per la qual s'aprova l'Ordenança de treball de la construcció, 

vidre i ceràmica.  

 Reial Decret 3151/1968, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de línies aèries 

d'alta tensió.  

 Reial Decret 2413/1973, de 20 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic 

per a baixa tensió 

 Reial Decret 462/1971, d'11 de març, pel qual es dicten normes sobre la redacció de 

projectes i la direcció de obres d'edificació.  

 Reial Decret 3565/1972, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen les normes 

tecnològiques de l'edificació (NTE).  

 Reial Decret 1650/1977, de 10 de juny, sobre normativa d'edificació.  

 Ordre de 28 de juny de 1988. per la qual s'aprova la instrucció Complementària MIE-AEM2 

del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció referent a grues-torre desmuntables per a 

obra.  

 Resolució de 30 d'abril de 1998, de la Direcció General de Treball per la qual es disposa la 

inscripció en el registre i publicació del conveni col lectiu general del sector de la 

Construcció.  

9.  CONDICIONS DE SEGURETAT DELS EQUIPS DE TREBALL.  

En tot moment es farà el que disposa el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 

s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels 

equips de treball.  

S'entén per equip de treball, qualsevol màquina, aparell, instrument o instal lació utilitzat en el 

treball. L'empresa adjudicatària farà complir a tots els intervinents en l'obra, les següents 

condicions generals:  

 Es prohibeix el muntatge dels mitjans auxiliars, màquines i equips, de manera parcial, és a 

dir, ometent l'ús d'algun o diversos dels components amb els que es comercialitzen per a la 

seva funció.  

 L 'ús, muntatge i conservació dels mitjans auxiliars, màquines i equips, es farà seguint 

estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes en el manual d'ús 

editat pel seu fabricant.  

 Tots els mitjans auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats 

els seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es 

prohibeix expressament, la introducció en el recinte de l'obra, de mitjans auxiliars, 

màquines i equips que no compleixin la condició anterior.  

 Si el mercat dels mitjans auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca CE., 

S'entén que dins de les possibilitats, s'utilitzaran aquests equips.  
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10.  CONDICIONS DE SEGURETAT DE MÀQUINES  

Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'assegurances amb responsabilitat civil il 

limitada el Carnet d'Empresa i les assegurances socials coberts, abans de començar els treballs en 

l'obra. La màquina serà portadora de la documentació per al seu manteniment i conservació, 

provingui aquesta del fabricant, l'importador o del subministrador.  

La revisió serà la que marqui el fabricant, importador o subministrador en els documents abans 

esmentats, i haurà de trobar sempre actualitzada.  

10.1   MARCAT 

Tota la maquinària d'obra portés de manera llegible les següents indicacions:  

 Nom i adreça del fabricant.  

 Marcat "CE".  

 Designació de la sèrie o el model.  

 Any de fabricació.  

10.2   MANUAL D'INSTRUCCIONS.  

Cada màquina de portar un manual d'instruccions en el qual s'indiqui com a mínim el següent:  

 Les condicions previstes d'utilització.  

 El o els llocs de treball que poden ocupar els treballadors. Les instruccions perquè pugui 

efectuar sense risc.  

 La posada en servei.  

 La utilització.  

 La instal lació.  

 El muntatge i el desmuntatge.  

 El reglatge.  

 El manteniment (conservació i reparació).  

10.3   NORMES D'AUTORITZACIÓ DE L'ÚS DE MAQUINÀRIA I DE 

LES MÀQUINES EINA.  

Està demostrat per l'experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre altres causes, 

pel voluntarisme mal entès, la falta d'experiència o de formació ocupacional i la imperícia. Per evitar 

en la mesura possible aquestes situacions, s'implantarà en aquesta obra l'obligació real d'estar 

autoritzat a utilitzar una màquina, o una determinada màquina eina.  

Per això, el cap d'obra o bé l'encarregat de seguretat, emplenar una fitxa en la que autoritzés 

expressament la persona o persones que poden utilitzar un determinat equip. Aquests documents, 

es signaran per triplicat. L'original quedarà arxivat a l'oficina de l'obra. La còpia, s'ha de lliurar 
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signada i segellada en original, a la Direcció Facultativa, la tercera còpia, s'ha de lliurar signada i 

segellada en original a l'interessat.  

11.  CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS PROVISIONALS  

11.1   Casetes de lavabos i lavabos  

Es disposaran en obra casetes amb rentats v dutxes, amb aigua freda i calenta. El nombre d'aixetes 

serà, almenys, d'un per cada deu usuaris. El nombre de dutxes, també serà d'una per cada deu 

treballadors, de les quals, almenys una quarta part, es laran en cabines individuals. Hi haurà 

almenys un vàter per cada 25 homes. Les dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 

de superfície v 2,30 metres d'alçada. Els inodors i urinaris es laran i es conservaran en degudes 

condicions de desinfecció, desodorització i supressió de emanacions.  

11.2   Casetes de vestidors.  

La superfície mínima dels vestuaris serà de dos metres quadrats per cada treballador que hagi 

d'utilitzar, i l'alçada mínima del sostre serà de 2,30 metres. Estaran proveïts de seients i d'armaris o 

taquilles individuals, amb clau, per guardar la roba i el calçat.  

11.3   Aigua potable  

Les empreses facilitaran al seu personal, en els llocs de treball, aigua potable, disposant per a això 

d'aixetes d'aigua corrent, i en cas de no existir aquesta, d'un servei d'abastament amb recipients 

nets i en quantitat suficient en perfectes condicions d'higiene . S'indicarà mitjançant cartells si 

l'aigua no és potable.  

11.4   Menjadors  

Es laran menjadors tancats amb les següents condicions:  

 Comptaran amb bancs o cadires i taules.  

 Es mantindran en absolut estat de neteja.  

 Mitjans adequats per escalfar els àpats.  

11.5   CONDICIONS COMUNES A TOTES LES INSTAL.LACIONS 

PROVISIONALS  

 Disposaran d'aïllament tèrmic.  

 Tindran ventilació a l'exterior natural o forçada.  

 Disposaran de calefacció a l'hivern.  
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12.  ENCARGADO DE SEGURETAT  

L'empresa adjudicatària nomenarà un encarregat de seguretat que complirà algun dels següents 

requisits:  

 Ser un tècnic qualificat en prevenció de riscos laborals, o si no, un treballador amb àmplia 

experiència que demostri haver seguit amb aprofitament algun curs específic de Seguretat i 

Salut en el treball en la construcció i de socorrisme.  

12.1   Normes generals d'actuació del encarregat de seguretat.  

 Promoure l'interès i cooperació dels treballadors amb vista a la Seguretat i Salut.  

 Realitzar l'anàlisi i avaluació de riscos preceptiu segons la Llei 31 de Prevenció de Riscos 

Laborals.  

 Comunicar al coordinador, o, si escau, a la Direcció facultativa, (o la Direcció d'Obra), les 

situacions del risc detectat i la prevenció adequada.  

 Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal lacions i màquines amb 

referència a la detecció de riscos professionals.  

 Prestar els primers auxilis als accidentats.  

 Actuar com a coneixedor de la Seguretat en el Comitè de Seguretat i Higiene.  

 Conèixer amb detall el Pla de Seguretat i Salut de l'obra.  

 Col·laborar amb el coordinador de S + S, i, si escau, amb la Direcció Facultativa, (o Direcció 

d'Obra), en la investigació dels accidents 

12.2   Normes específiques d'actuació del encarregat de 

seguretat.  

 Realitzar l'anàlisi i avaluació de riscos preceptius segons la Llei 31 de Prevenció de Riscos 

Laborals.  

 Controlar la posada en obra de les normes de seguretat.  

 Dirigir la posada en obra de les unitats de seguretat.  

 Efectuar els mesuraments d'obra executada amb referència al capítol de seguretat.  

 Dirigir les colles de seguretat.  

 Controlar les existències i recollides del material de seguretat.  

 Revisar l'obra diàriament emplenant el llistat de comprovació i de control adequat a cada 

fase o fases.  

 Redacció dels informes d'accident de l'obra.  

 Controlar els documents d'autorització d'utilització de la maquinària de l'obra.  



PLEC DE CONDCIONS ESS Jordi Codony Gisbert 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

 

20              Projecte de Col·lectors i Estació Depuradora d'Aigües Residuals dels nuclis de la zona est de Bellver de Cerdanya 
  
 

13.  EL LLIBRE D'INCIDÈNCIES.  

Es tracta d'un document de denúncia automàtica davant la Inspecció Provincial de Treball i 

Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra, de les anotacions amb fins de seguiment i 

control, realitzades durant l'execució de la seguretat en l'obra.  

El llibre d'incidències, que haurà de mantenir-se sempre en l'obra, estarà en poder del coordinador 

en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació 

de coordinador, en poder de la direcció facultativa.  

A aquest llibre tindran accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i els 

treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de 

prevenció en les empreses que intervenen en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics 

de els òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions 

públiques competents, els quals podran fer anotacions en el mateix, relacionades amb el control i 

seguiment del pla de seguretat.  

Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció 

facultativa, estaran obligats, a remetre, en el termini de vint- , una còpia a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província en què es realitza l'obra. Igualment hauran de notificar les 

anotacions en el llibre al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest.  

14.  FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS  

14.1   Llei 31/95 de prevenció de riscos laborals.  

Article 18. Informació, consulta i participació dels treballadors.  

1. Per tal de complir el deure de protecció establert en la Llei 31/95, l'empresari ha d'adoptar les 

mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb:  

 Els riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors en el treball, tant aquells que afectin a 

l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.  

 Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats en l'apartat 

anterior.  

 Les mesures adoptades de conformitat amb el que disposa l'article 20 d'aquesta Llei  

A les empreses que compten amb representants dels treballadors, la informació a què es refereix 

aquest apartat es facilitarà per l'empresari als treballadors mitjançant aquests representants, no 

obstant això, haurà d'informar directament a cada treballador dels riscos específics que afectin el 

seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.  

2. L'empresari haurà de consultar als treballadors, i permetre la seva participació, en el marc de 

totes les qüestions que afecten la seguretat i la salut en el treball, de conformitat amb el que 
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disposa el capítol V d'aquesta Llei Els treballadors tenen dret a fer propostes a l'empresari, així com 

als òrgans de participació i representació que preveu el capítol V d'aquesta Llei, dirigides a la millora 

dels nivells de protecció de la seguretat i la salut en l'empresa.  

Article 19. Formació dels treballadors.  

1. En compliment del deure de protecció, l'empresari ha de garantir que cada treballador rebi una 

formació teòrica i pràctica, suficient i adequada, en matèria preventiva, tant en el moment de la 

seva contractació, sigui quina sigui la modalitat o durada d'aquesta, com quan es produeixin canvis 

en les funcions que exerceixi o s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball. La 

formació s'ha de centrar específicament en el lloc de treball o funció de cada treballador, adaptar-

se a l'evolució dels riscos ia l'aparició d'altres nous i repetir periòdicament, si cal.  

2. La formació a què es refereix l'apartat anterior s'ha d'impartir, sempre que sigui possible, dins de 

la jornada de treball o, si no, en altres hores però amb el descompte en aquella del temps invertit 

en aquesta. La formació es podrà impartir per l'empresa mitjançant mitjans propis o concertant 

amb serveis aliens, i el seu cost no recaurà en cap cas sobre els treballadors.  

El contractista adjudicatari de l'obra haurà de definir dins del pla de seguretat i salut, la manera, en 

temps i manera, de dur a la pràctica aquesta obligació.  

15.  ACCIONES A SEGUIR EN CAS D'ACCIDENT LABORAL 

15.1   Accions a seguir 

L'accidentat és el primer. Se li atendrà de seguida per tal d'evitar l'agreujament o progressió de les 

lesions. En cas de caiguda des d'alçada o diferent nivell, i en el cas d'accident elèctric, se suposarà 

sempre, que poden existir lesions greus, en conseqüència, extremar les precaucions d'atenció 

primària en l'obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització del accidentat fins a 

l'arribada de l'ambulància, i de reanimació en el cas d'accident elèctric.  

En cas de gravetat manifesta, s'evacuarà el ferit en llitera i ambulància, s'evitaran en el possible 

segons el bon criteri de les persones que atenguin primàriament l'accidentat, la utilització dels 

transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per al accidentat.  

Per tal que sigui conegut per totes les persones participants en l'obra, es laran una sèrie de rètols 

amb caràcters visibles a 2 m, de distància, en els quals es subministra la informació necessària per 

conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte etc.; aquest rètol conté les 

dades del quadre següent.  

ASISTÈNCIA A ACCIDENTATS  

Nom del centre assistencial  

Direcció  

Telèfon 
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El rètol es posarà de forma obligatòria en els següents llocs de l'obra:  

1 Accés a l'obra en si.  

2 A l'oficina d'obra.  

3 Al vestidor neteja del personal  

4 Al menjador  

5 En grandària full DIN A4, a l'interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis.  

Aquesta obligatorietat es considera una condició fonamental per aconseguir la eficàcia de 

l'assistència sanitària en cas d'accident laboral.  

15.2   Comunicacions immediates en cas d'accident laboral.  

El Cap d'Obra o l'encarregat de S + S, queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es 

recullen en el quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor 

anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia:  

15.2.1 Accidents greus i molt greus  

 A la Direcció Facultativa de Seguretat i Higiene: de tots i de cada un d'ells, amb la finalitat 

d'investigar les seves causes, i adoptar les correccions oportunes.  

 A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents 

laborals.  

15.2.2 Accidents mortals 

 Al Jutjat de Guàrdia.  

 A la Direcció Facultativa de Seguretat i Higiene: De Forma Immediata,  

amb la finalitat d'investigar les causes i adoptar les accions oportunes.  

 A l'autoritat laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d'accidents 

laborals.  

15.3   Actuacions administratives en cas d'accident laboral.  

El Cap d'Obra, en cas d'accident laboral, realitzarà les següents actuacions administratives:  

 Accidents sense baixa laboral: es compilaran en el full oficial d'accidents de treball 

ocorreguts sense baixa mèdica, que es presentarà en l'entitat gestora o, en el termini dels 5 

primers dies del mes següent.  

 Accidents amb baixa laboral: originaran un comunicat oficial d'accident de treball, que es 

presentarà en l'entitat gestora o en el termini de 5 dies hàbils, comptats a partir de la data 

de l'accident.  
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 Accidents greus, molt greus i mortals, o que hagin afectat a 4 o més treballadors: es 

comunicaran a l'autoritat laboral, telefònicament i per fax, en el termini de 24 hores 

comptades a partir de la data del sinistre.  

15.4   Maletí-farmaciola d'assistència immediata als accidentats 

de l'obra.  

En l'obra, hi haurà, en tot moment un maletí farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles 

que s'especifiquen a continuació:  

 Aigua oxigenada 

 alcohol de 96 graus 

 tintura de iode 

 mercuricrom o cristalmina 

 amoníac 

 gasa estèril 

 cotó hidròfil estèril 

 esparadrap antialérgico 

 torniquets 

 Antihemorràgics 

 bossa per aigua o gel 

 guants esterilitzats 

 termòmetre clínic 

 apòsits autoadhesius 

 antiespasmòdics 

 analgèsics 

 tònics cardíacs d'urgència 

 xeringues sol ús. 

 

16.  NORMAS DE MESURAMENT I CERTIFICACIÓ DE LES 
PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES DE SEGURETAT I SALUT.  

Els mesuraments dels components i equips de seguretat s'han de fer en l'obra, mitjançant l'aplicació 

de les unitats físiques i patrons internacionals que les defineixen, és a dir: m, m2, m3, vostè, i h.  

El mesurament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzarà mitjançant l'anàlisi dels 

informes de lliurament definits en aquest plec de condicions tècniques i particulars, juntament amb 

el control del aplec dels equips retirats per ús, caducitat o trencament.  

La certificació del pressupost de seguretat d'aquesta obra, està subjecta a les normes de 

certificació, que s'han d'aplicar a la resta de les partides pressupostàries del projecte d'execució.  

Aquestes partides a les quals ens referim, són part integrant del projecte d'execució per definició 

expressa de la legislació vigent.  
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16.1   Control de lliurament dels equips de protecció individual.  

El control de l'entrega dels equips de protecció individual es realitzarà mitjançant el model que 

s'expressa a continuació o qualsevol altre similar: 

Obra: 

Empresa afectada pel control:  

Nom del treballador:  

Ofici:                                                   Categoria:  

Equips de protecció individual que rep:  
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AMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTSAMIDAMENTS Pàg.:11/02/11 1Data:

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

1 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

2 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

3 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345,
UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN
347-2 i UNE EN 12568

4 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors5 H1481131

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 4716 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN 175

7 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 8128 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

9 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

10 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

11 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 199912 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

13 H145C002

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN
458

14 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
PROTECCIONS COL.LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

1 H152KBD1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada    i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 210,000

m2 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de
12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d´impacte i amb el desmuntatge inclòs

3 H15141J1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs

4 H1522111

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de
12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb el desmuntatge inclòs

5 H151A1K1

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs6 HBC1B001

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

Euro
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m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

7 H1523221

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

8 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

9 H1533591

AMIDAMENT DIRECTE 75,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Reconeixement mèdic1 HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

2 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

h Formació en Seguretat i Salut3 H15Z1004

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball4 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament5 HQUAAAA0

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Curset de primers auxilis i socorrisme6 HQUAP000

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Euro
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u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

1 HG42742B

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta2 HQU21301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

4 HX11X090

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

6 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge
inclòs

7 HG42422B

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta,  col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2QJ02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

9 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs10 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Euro
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u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs12 HQU2D102

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs14 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs15 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERDOBRA 01
SENYALITZACIOCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Senyal manual  per a senyalista1 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

2 HBB11261

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS3 HBB11262

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

U CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA4 HBC1GFJ6

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y CON
EL DESMONTAJE INCLUIDO

5 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Euro
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Pàg.:Data: 11/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812

P- 1

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €7,94uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168

P- 2

(SET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €8,11uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175

P- 3

(VUIT EUROS AMB ONZE CENTIMS)

 €8,26uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4

(VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,38uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1999P- 5
(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

 €1,05uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

P- 6

(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €4,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

P- 7

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)

 €2,10uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 8

(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €16,83uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

P- 9

(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €17,43uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica

P- 10

(DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

 €21,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 11

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €116,17uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

P- 12

(CENT SETZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)

 €14,40uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 13
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €15,63uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena, homologada segons
UNE EN 471

P- 14

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)



Estudi de seguretat i salut del projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis
de la zona est de Bellver de Cerdanya

Pàg.:Data: 11/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,19m2H15141J1 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
claus d´impacte i amb el desmuntatge inclòs

P- 15

(ONZE EUROS AMB DINOU CENTIMS)

 €3,70m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i
tacs d´expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 16

(TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

 €9,61mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €6,28mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €22,74uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d´acer
corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €3,82m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

 €5,16m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer
de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €13,97hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €70,33UHBB11261 PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

P- 23

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €70,33UHBB11262 PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
DESMUNTATGE INCLÒS

P- 24

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €18,33uHBB20005 Senyal manual  per a senyalistaP- 25
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €7,67MHBBZ1111 SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM, COLOCADO A
TIERRA CLAVADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

P- 26

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €0,88mHBC1B001 Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs

P- 27

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €7,79UHBC1GFJ6 CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURAP- 28
(SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €1,44mHBC1KJ00 Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada    i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €51,28uHG42422B Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò
i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
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 €124,24uHG42742B Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a
pressiò i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €202,76mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 32

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €141,42mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 33

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €132,40mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 34

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €38,44uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 35
(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €27,37uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 36

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

 €13,54uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,  col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €45,44uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €473,46uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €75,83uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

 €45,08uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 41

(QUARANTA-CINC EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €1,49uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €159,06uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta,  col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €96,63uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball

P- 44

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €64,02uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 45

(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €162,50uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46
(CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €26,14uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47
(VINT-I-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
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 €163,73uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48
(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

 €68,00uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(SEIXANTA-VUIT EUROS)

Jordi Codony
PFC JORDI CODONY
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

P- 1  €6,51

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812

 €6,51000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons UNE
EN 167 i UNE EN 168

P- 2  €7,94

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l´entelament, homologades segons
UNE EN 167 i UNE EN 168

 €7,94000

Altres conceptes 0,00 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE EN
175

P- 3  €8,11

B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d´1.35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE EN 175

 €8,11000

Altres conceptes 0,00 €

uH1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

P- 4  €8,26

B1432012 Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458

 €8,26000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1999P- 5  €1,38

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE EN 140 1999  €1,38000
Altres conceptes 0,00 €

uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

P- 6  €1,05

B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

 €1,05000

Altres conceptes 0,00 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i
UNE EN 420

P- 7  €4,69

B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE 407 i
UNE EN 420

 €4,69000

Altres conceptes 0,00 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

P- 8  €2,10

B145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN 420

 €2,10000

Altres conceptes 0,00 €



Estudi de seguretat i salut del projecte de col·lectors i EDAR dels nuclis
de la zona est de Bellver de Cerdanya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 11/02/2011 2

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

P- 9  €16,83

B1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN
344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE
EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568

 €16,83000

Altres conceptes 0,00 €

uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

P- 10  €17,43

B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb
puntera metàl.lica

 €17,43000

Altres conceptes 0,00 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora
per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta
metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 11  €21,52

B1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

 €21,52000

Altres conceptes 0,00 €

uH1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

P- 12  €116,17

B1473203 Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C,
de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

 €116,17000

Altres conceptes 0,00 €

uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 13  €14,40

B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors  €14,40000
Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

P- 14  €15,63

B1485800 Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l´esquena,
homologada segons UNE EN 471

 €15,63000

Altres conceptes 0,00 €

m2H15141J1 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus d´impacte
i amb el desmuntatge inclòs

P- 15  €11,19

B0A30B00 Claus d´impacte d´acer  €0,25440
B0DZ4000 Fleix  €0,01500
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B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,19200

Altres conceptes 10,73 €

m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió
i amb el desmuntatge inclòs

P- 16  €3,70

B0A62F00 Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella  €0,41400
B0DZ4000 Fleix  €0,03000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de

D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de D nuada a la xarxa, per a 10 usos

 €0,19200

Altres conceptes 3,06 €

mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d´excavacions, d´alçària
1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic
de 2.3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

P- 17  €9,61

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,54340
B0DZUM0K Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,28000

Altres conceptes 8,79 €

mH1523221 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de fusta, fixada
amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

P- 18  €6,28

B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos  €0,54340
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos  €0,02720
B0DZUM0K Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usos  €0,19200
B0DZV055 Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic, per a 20 usos  €0,15600

Altres conceptes 5,36 €

uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,8
m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 19  €22,74

B0B27000 Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2  €4,31200
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €3,50000

Altres conceptes 14,93 €

m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, <=1 m
d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 20  €3,82

B0DZWA03 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10
usos

 €2,42000

Altres conceptes 1,40 €

m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, <=1 m
d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

P- 21  €5,16

B0DZWC03 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10
usos

 €3,76000

Altres conceptes 1,40 €

hH15Z1004 Formació en Seguretat i SalutP- 22  €13,97

Altres conceptes 13,97 €

UHBB11261 PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

P- 23  €70,33

BBL12702 PLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA REFLECTORA, PARA 2
USOS

 €56,36000



Estudi de seguretat i salut del projecte de col·lectors i EDAR dels nuclis
de la zona est de Bellver de Cerdanya

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.:Data: 11/02/2011 4

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 13,97 €

UHBB11262 PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE TRÀNSIT,
FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

P- 24  €70,33

BBL12702 PLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA REFLECTORA, PARA 2
USOS

 €56,36000

Altres conceptes 13,97 €

uHBB20005 Senyal manual  per a senyalistaP- 25  €18,33

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €18,33000
Altres conceptes 0,00 €

MHBBZ1111 SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE 80X40X2 MM,
COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

P- 26  €7,67

BBLZ2112 SOPORTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE 80X40X2 MM,
PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, PARA 2 USOS

 €4,37000

Altres conceptes 3,30 €

mHBC1B001 Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i
amb el desmuntatge inclòs

P- 27  €0,88

BBC1B000 Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats  €0,18000
Altres conceptes 0,70 €

UHBC1GFJ6 CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURAP- 28  €7,79

BBC1GFJ4 CONO DE BALIZAMINETO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE
ALTURA PARA 2 USOS

 €7,51000

Altres conceptes 0,28 €

mHBC1KJ00 Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 29  €1,44

BBC1KJ04 Tanca mòbil 1 m d´alçària, per a 4 usos  €0,60000
Altres conceptes 0,84 €

uHG42422B Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de
0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs

P- 30  €51,28

BG424220 Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar amb sensibilitat de
0.3 a

 €41,06000

BGW42000 Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials  €0,25000
Altres conceptes 9,97 €

uHG42742B Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb
sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €124,24

BG427420 Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar amb
sensibilitat de 0.3 a

 €109,36000

BGW42000 Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencials  €0,25000
Altres conceptes 14,63 €

mesHQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 32  €202,76

BQU1531A Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

 €202,76000

Altres conceptes 0,00 €
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mesHQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 33  €141,42

BQU1A50A Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

 €141,42000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 34  €132,40

BQU1H53A Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

 €132,40000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de
fusta

P- 35  €38,44

B7J5009A Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base poliuretà de
polimerització ràpida monocomponent

 €1,24215

BC1K1300 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm  €20,99000
Altres conceptes 16,21 €

uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €27,37

BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €23,88000

Altres conceptes 3,49 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37  €13,54

Sense descomposició 13,54 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 38  €45,44

Sense descomposició 45,44 €

uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 39  €473,46

BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos  €471,36000
Altres conceptes 2,10 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40  €75,83

Sense descomposició 75,83 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 41  €45,08

Sense descomposició 45,08 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 42  €1,49
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BQU2P000 Penja-robes per a dutxa  €0,79000
Altres conceptes 0,70 €

uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 43  €159,06

BQU2QJ00 Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs  €152,60000
Altres conceptes 6,46 €

uHQUA1100 Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança general de
seguretat i higiene en el treball

P- 44  €96,63

Sense descomposició 96,63 €

uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

P- 45  €64,02

Sense descomposició 64,02 €

uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 46  €162,50

BQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament  €162,50000
Altres conceptes 0,00 €

uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 47  €26,14

Sense descomposició 26,14 €

uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 48  €163,73

BQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrisme  €163,73000
Altres conceptes 0,00 €

uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 49  €68,00

Sense descomposició 68,00 €

Jordi Codony
PFC JORDI CODONY
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €16,68h Oficial 1aA0121000

 €13,49H OFICIAL 1A PALETAA0122000

 €16,21h Oficial 1a vidrierA012E000

 €17,23h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,23h Oficial 1a lampistaA012J000

 €14,79h Ajudant electricistaA013H000

 €13,97h ManobreA0140000

 €14,46h Manobre especialistaA0150000
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,45h Formigonera de 165 lC1705600

 €28,20H MAQUINA PARA CLAVAR MONTANTES METALICOSC1B0A000
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 €0,80m3 AiguaB0111000

 €12,25t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €10,53t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €75,80t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacsB0514301

 €12,72cu Claus d´impacte d´acerB0A30B00

 €0,69u Tac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,44kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

B0B27000

 €0,35m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €2,47m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €6,80cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usosB0D625A0

 €0,15m FleixB0DZ4000

 €0,08u Tub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZUM0K

 €0,13u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic,
per a 20 usos

B0DZV055

 €2,42m2 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos

B0DZWA03

 €3,76m2 Planxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos

B0DZWC03

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

B1411111

 €7,94u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

B1421110

 €8,11u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE
EN 175

B142AC60

 €8,26u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

B1432012

 €1,38u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140 1999

B1445003

 €1,05u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

B1451110
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 €4,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

B1459630

 €2,10u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

B145C002

 €16,83u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN
345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

B1461164

 €17,43u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

B1462241

 €21,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €116,17u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

B1473203

 €14,40u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

B1481131

 €15,63u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

B1485800

 €0,16m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
per a 10 usos

B1511215

 €11,83dm3 Massilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €18,33u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001

 €0,18m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats

BBC1B000

 €7,51U CONO DE BALIZAMINETO DE PLASTICO REFLECTOR
DE 50 CM DE ALTURA PARA 2 USOS

BBC1GFJ4

 €1,50m Tanca mòbil 1 m d´alçària, per a 4 usosBBC1KJ04

 €56,36U PLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA
REFLECTORA, PARA 2 USOS

BBL12702
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,37M SOPORTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE
80X40X2 MM, PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, PARA
2 USOS

BBLZ2112

 €20,99m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €41,06u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
amb sensibilitat de 0.3 a

BG424220

 €109,36u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal,
tetrapolar amb sensibilitat de 0.3 a

BG427420

 €0,25u Part proporcional d´accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €202,76mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

BQU1531A

 €141,42mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €132,40mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €23,88u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €471,36u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

BQU2D102

 €0,79u Penja-robes per a dutxaBQU2P000

 €152,60u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00

 €162,50u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €163,73u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,36m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria cem II/b-s/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,90600/R 14,460001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,90600 15,90600
Maquinària:

0,87000/R 1,450000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,87000 0,87000
Materials:

0,144000,800000,180B0111000 =xAiguam3

7,9625012,250000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

16,3215010,530001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

15,1600075,800000,200B0514301 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S/32,5, en sacst

Subtotal... 39,58800 39,58800

COST DIRECTE 56,36400

56,36400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,51u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,510006,510001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN
812

u

Subtotal... 6,51000 6,51000

COST DIRECTE 6,51000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,51000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,94u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,940007,940001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l´entelament, homologades segons UNE EN 167 i UNE EN
168

u

Subtotal... 7,94000 7,94000

COST DIRECTE 7,94000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,11u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE
EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,110008,110001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE
EN 175

u

Subtotal... 8,11000 8,11000

COST DIRECTE 8,11000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,11000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,26u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

8,260008,260001,000B1432012 =xProtector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE
EN 458

u

Subtotal... 8,26000 8,26000

COST DIRECTE 8,26000

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,26000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,38u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140 1999

H1445003 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,380001,380001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE EN 140 1999

u

Subtotal... 1,38000 1,38000

COST DIRECTE 1,38000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,05u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

H1451110 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,050001,050001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

u

Subtotal... 1,05000 1,05000

COST DIRECTE 1,05000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,69u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,690004,690001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE 407 i UNE EN 420

u

Subtotal... 4,69000 4,69000

COST DIRECTE 4,69000

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,69000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN
388 i UNE EN 420

H145C002 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,100002,100001,000B145C002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns
de construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i
UNE EN 420

u

Subtotal... 2,10000 2,10000

COST DIRECTE 2,10000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,10000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,83u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN
345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,8300016,830001,000B1461164 =xParella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN
345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN
346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1,
UNE EN 347-2 i UNE EN 12568

u

Subtotal... 16,83000 16,83000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 16,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,43u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

17,4300017,430001,000B1462241 =xParella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb puntera
metàl.lica

u

Subtotal... 17,43000 17,43000

COST DIRECTE 17,43000

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,43000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

21,5200021,520001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 21,52000 21,52000

COST DIRECTE 21,52000

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €116,17u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

H1473203 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

116,17000116,170001,000B1473203 =xCinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats
inferiors, homologat segons CE

u

Subtotal... 116,17000 116,17000

COST DIRECTE 116,17000

0,00%DESPESES INDIRECTES

116,17000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,40u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

H1481131 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,4000014,400001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

u

Subtotal... 14,40000 14,40000

COST DIRECTE 14,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,63u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

15,6300015,630001,000B1485800 =xArmilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al
pit i a l´esquena, homologada segons UNE EN 471

u

Subtotal... 15,63000 15,63000

COST DIRECTE 15,63000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,63000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,19m2 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i claus
d´impacte i amb el desmuntatge inclòs

H15141J1 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,83800/R 16,680000,350A0121000 =xOficial 1ah

4,88950/R 13,970000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,72750 10,72750
Materials:

0,2544012,720000,020B0A30B00 =xClaus d´impacte d´acercu

0,015000,150000,100B0DZ4000 =xFleixm

0,192000,160001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,46140 0,46140

COST DIRECTE 11,18890

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,18890COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,70m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida
de 12 mm de d nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d´expansió i amb el desmuntatge inclòs

H151A1K1 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66800/R 16,680000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,39700/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,06500 3,06500
Materials:

0,414000,690000,600B0A62F00 =xTac d´acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

0,030000,150000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,192000,160001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa,
per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,63600 0,63600

COST DIRECTE 3,70100

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,70100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,61m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17000/R 16,680000,250A0121000 =xOficial 1ah

3,49250/R 13,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,66250 7,66250
Materials:

0,543402,470000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,280000,080003,500B0DZUM0K =xTub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,1272856,364000,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb escòria cem II/b-s/32,5 i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,95068 1,95068

COST DIRECTE 9,61318

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,61318COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,28m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m
amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic
telescòpics i amb el desmuntatge inclòs

H1523221 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91900/R 16,680000,175A0121000 =xOficial 1ah

2,44475/R 13,970000,175A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,36375 5,36375
Materials:

0,543402,470000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,027206,800000,004B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usoscu

0,192000,080002,400B0DZUM0K =xTub metàl.lic de 2.3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

0,156000,130001,200B0DZV055 =xElement de suport de barana per a fixar a puntal metàl.lic,
per a 20 usos

u

Subtotal... 0,91860 0,91860

COST DIRECTE 6,28235

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,28235COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,74u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta
de pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el
desmuntatge inclòs

H152KBD1 Rend.: 0,616P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,12338/R 16,680000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,80357/R 13,970000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,92695 14,92695
Materials:

4,312000,440009,800B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

kg

3,500000,3500010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

Subtotal... 7,81200 7,81200

COST DIRECTE 22,73895

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,73895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,82m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de
rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

H1532581 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39700/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,39700 1,39700
Materials:

2,420002,420001,000B0DZWA03 =xPlanxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos

m2

Subtotal... 2,42000 2,42000

COST DIRECTE 3,81700

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,81700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,16m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de
rases, <=1 m d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

H1533591 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,39700/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 1,39700 1,39700
Materials:

3,760003,760001,000B0DZWC03 =xPlanxa d´acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos

m2

Subtotal... 3,76000 3,76000

COST DIRECTE 5,15700

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,15700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,97h Formació en Seguretat i SalutH15Z1004 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97000/R 13,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97000 13,97000

COST DIRECTE 13,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,33U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE
DIAMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I
AMB DESMUNTATGE INCLÒS

HBB11261 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97000/R 13,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97000 13,97000
Materials:

56,3600056,360001,000BBL12702 =xPLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA
REFLECTORA, PARA 2 USOS

U

Subtotal... 56,36000 56,36000

COST DIRECTE 70,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,33U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS
DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS

HBB11262 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,97000/R 13,970001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,97000 13,97000
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Materials:

56,3600056,360001,000BBL12702 =xPLACA CIRCULAR, DE D 90 CM, CON PINTURA
REFLECTORA, PARA 2 USOS

U

Subtotal... 56,36000 56,36000

COST DIRECTE 70,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

70,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,33u Senyal manual  per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

18,3300018,330001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau

Subtotal... 18,33000 18,33000

COST DIRECTE 18,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,67M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO
DE 80X40X2 MM, COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y
CON EL DESMONTAJE INCLUIDO

HBBZ1111 Rend.: 1,050P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89933/R 13,490000,070A0122000 =xOFICIAL 1A PALETAH

1,33048/R 13,970000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,22981 2,22981
Maquinària:

1,07429/R 28,200000,040C1B0A000 =xMAQUINA PARA CLAVAR MONTANTES METALICOSH

Subtotal... 1,07429 1,07429
Materials:

4,370004,370001,000BBLZ2112 =xSOPORTE DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO, DE
80X40X2 MM, PARA BARRERAS DE SEGURIDAD, PARA
2 USOS

M

Subtotal... 4,37000 4,37000

COST DIRECTE 7,67410

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,67410COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,88m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

HBC1B001 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69850/R 13,970000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69850 0,69850
Materials:

0,180000,180001,000BBC1B000 =xCinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i
blanc alternats

m

Subtotal... 0,18000 0,18000

COST DIRECTE 0,87850

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,87850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79U CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE
ALTURA

HBC1GFJ6 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27940/R 13,970000,020A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,27940 0,27940
Materials:

7,510007,510001,000BBC1GFJ4 =xCONO DE BALIZAMINETO DE PLASTICO REFLECTOR
DE 50 CM DE ALTURA PARA 2 USOS

U

Subtotal... 7,51000 7,51000

COST DIRECTE 7,78940

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,78940COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44m Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada i
amb el desmuntatge inclòs

HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83820/R 13,970000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83820 0,83820
Materials:

0,600001,500000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil 1 m d´alçària, per a 4 usosm

Subtotal... 0,60000 0,60000

COST DIRECTE 1,43820

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,43820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,28u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar,
amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

HG42422B Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,71970/R 17,230000,390A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25380/R 14,790000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 9,97350 9,97350
Materials:

41,0600041,060001,000BG424220 =xInterruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar
amb sensibilitat de 0.3 a

u

0,250000,250001,000BGW42000 =xPart proporcional d´accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 41,31000 41,31000

COST DIRECTE 51,28350

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,28350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,24u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal,
tetrapolar, amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el
desmuntatge inclòs

HG42742B Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,37180/R 17,230000,660A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,25380/R 14,790000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 14,62560 14,62560
Materials:

109,36000109,360001,000BG427420 =xInterruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal,
tetrapolar amb sensibilitat de 0.3 a

u

0,250000,250001,000BGW42000 =xPart proporcional d´accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 109,61000 109,61000

COST DIRECTE 124,23560

0,00%DESPESES INDIRECTES

124,23560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €202,76mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria,
1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

202,76000202,760001,000BQU1531A =xMòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 202,76000 202,76000

COST DIRECTE 202,76000

0,00%DESPESES INDIRECTES

202,76000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,42mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

141,42000141,420001,000BQU1A50A =xMòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 141,42000 141,42000

COST DIRECTE 141,42000

0,00%DESPESES INDIRECTES

141,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €132,40mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

132,40000132,400001,000BQU1H53A =xMòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó
d´acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 132,40000 132,40000

COST DIRECTE 132,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

132,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,44u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,21000/R 16,210001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 16,21000 16,21000
Materials:

1,2421511,830000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d´aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

20,9900020,990001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 22,23215 22,23215

COST DIRECTE 38,44215

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,44215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,37u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,49250/R 13,970000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,49250 3,49250
Materials:

23,8800023,880001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u
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Subtotal... 23,88000 23,88000

COST DIRECTE 27,37250

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,37250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,54u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

HQU25201 Rend.: 1,000P- 37

 €45,44u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

HQU27502 Rend.: 1,000P- 38

 €473,46u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs

HQU2D102 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09550/R 13,970000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,09550 2,09550
Materials:

471,36000471,360001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos

u

Subtotal... 471,36000 471,36000

COST DIRECTE 473,45550

0,00%DESPESES INDIRECTES

473,45550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €75,83u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 40

 €45,08u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 41

 €1,49u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69850/R 13,970000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,69850 0,69850
Materials:

0,790000,790001,000BQU2P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,79000 0,79000
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COST DIRECTE 1,48850

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,48850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,06u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,46125/R 17,230000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 6,46125 6,46125
Materials:

152,60000152,600001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu

Subtotal... 152,60000 152,60000

COST DIRECTE 159,06125

0,00%DESPESES INDIRECTES

159,06125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,63u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a
l´ordenança general de seguretat i higiene en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 44

 €64,02u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l´ordenança general de seguretat i
higiene en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 45

 €162,50u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

162,50000162,500001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 162,50000 162,50000

COST DIRECTE 162,50000

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,14u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 47

 €163,73u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:



Estudi de seguretat i salut del projecte de col�lectors i EDAR dels nuclis
de la zona est de Bellver de Cerdanya

JUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUSJUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.:Data: 11/02/2011 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
163,73000163,730001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 163,73000 163,73000

COST DIRECTE 163,73000

0,00%DESPESES INDIRECTES

163,73000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,00u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X090 Rend.: 1,000P- 49
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CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 10)

10,00017,43 174,30

2 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE 407 i UNE EN 420 (P - 7)

2,0004,69 9,38

3 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 12)

10,000116,17 1.161,70

4 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 9)

4,00016,83 67,32

5 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 13)

10,00014,40 144,00

6 H1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l´esquena, homologada segons UNE EN 471 (P - 14)

2,00015,63 31,26

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d´1.35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE EN 175 (P - 3)

2,0008,11 16,22

8 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)

10,0006,51 65,10

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 11)

2,00021,52 43,04

10 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l´entelament,
homologades segons UNE EN 167 i UNE EN 168 (P - 2)

10,0007,94 79,40

11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)

10,0001,05 10,50

12 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE
EN 140 1999 (P - 5)

10,0001,38 13,80

13 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE EN 388 i UNE EN
420 (P - 8)

10,0002,10 21,00

14 H1432012 u Protector auditiu d´auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE EN 352-1 i UNE EN 458 (P -
4)

10,0008,26 82,60

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.919,62
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CAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d´acer corrugat de 20 mm de d ancorades
al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

5,00022,74 113,70

2 HBC1KJ00 m Tanca plàstica de balisament de rases de 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

210,0001,44 302,40

3 H15141J1 m2 Protecció col.lectiva vertical de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i claus d´impacte i amb el desmuntatge
inclòs (P - 15)

50,00011,19 559,50

4 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d´excavacions, d´alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)

0,0009,61 0,00

5 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal de d´obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes de fil trenat de poliamida
no regenerada, de tenacitat alta de 4 mm de d, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de d nuada a
la xarxa, fixada amb fleix i tacs d´expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 16)

50,0003,70 185,00

6 HBC1B001 m Cinta d´abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

350,0000,88 308,00

7 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d´alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2.3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl.lic telescòpics i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

350,0006,28 2.198,00

8 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
<=1 m d´amplària, de planxa acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

50,0003,82 191,00

9 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
<=1 m d´amplària, de planxa acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

75,0005,16 387,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 4.244,60

OBRA PRESSUPOST  SS EST BELLVER CERD01

CAPÍTOL MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 47) 10,00026,14 261,40

2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l´ordenança general de seguretat i higiene en el
treball (P - 45)

1,00064,02 64,02

3 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 22) 10,00013,97 139,70

4 HQUA1100 u Farmaciola d´armari, amb el contingut establert a l´ordenança
general de seguretat i higiene en el treball (P - 44)

1,00096,63 96,63

5 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
46)

2,000162,50 325,00

6 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 48) 3,000163,73 491,19

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.377,94
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CAPÍTOL EQUIPAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HG42742B u Interruptor diferencial de 100 a d'intensitat nominal, tetrapolar,
amb sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

1,000124,24 124,24

2 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 35)

1,00038,44 38,44

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d´escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

1,00045,08 45,08

4 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

3,00068,00 204,00

5 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 32)

7,000202,76 1.419,32

6 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 33)

7,000141,42 989,94

7 HG42422B u Interruptor diferencial de 40 a d'intensitat nominal, bipolar, amb
sensibilitat de 0.3 a i fixat a pressiò i amb el desmuntatge inclòs
(P - 30)

4,00051,28 205,12

8 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

1,000159,06 159,06

9 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2.3x2.6 m de plafó d´acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 34)

7,000132,40 926,80

10 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

10,00027,37 273,70

11 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 42)

10,0001,49 14,90

12 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

1,000473,46 473,46

13 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

3,00013,54 40,62

14 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,00045,44 45,44

15 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

1,00075,83 75,83

CAPÍTOLTOTAL 01.04 5.035,95

Euro
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CAPÍTOL SENYALITZACIO05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB20005 u Senyal manual  per a senyalista (P - 25) 4,00018,33 73,32

2 HBB11261 U PLACA REFLECTORA CIRCULAR, DE 90 CM DE DIAMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA I AMB
DESMUNTATGE INCLÒS (P - 23)

4,00070,33 281,32

3 HBB11262 U PLACA REFLECTORA TRIANGULAR, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA I AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 24)

7,00070,33 492,31

4 HBC1GFJ6 U CONO DE PLASTICO REFLECTOR DE 50 CM DE ALTURA (P -
28)

15,0007,79 116,85

5 HBBZ1111 M SOPORTE RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO DE
80X40X2 MM, COLOCADO A TIERRA CLAVADO Y CON EL
DESMONTAJE INCLUIDO (P - 26)

11,0007,67 84,37

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.048,17

Euro
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