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1. ANTECEDENTS 

En data de 10 de desembre de 2002 es va signar el contracte entre l’AGÈNCIA 

CATALANA DE L’AIGUA i HORMIGONES PROYECTADOS, S.A. del concurs de 

Projecte  i Obra:  "REDACCIÓ DEL PROJECTE I CONSTRUCCIÓ DE L’ESTACIÓ 

DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS DE MONT-ROIG DEL CAMP (ÀREA 

COSTANERA) (BAIX CAMP) Clau: CT02000326”  segons la oferta variant per 

resolució de la Directora de l’Agència Catalana de l’Aigua per un pressupost de 

1.990.552,09 € (un milió nou-cents noranta mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb 

nou cèntims) (més I.V.A.). 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL DE L’EDAR 

El traçat terrestre de l’emissari submarí existent afecta a una part de l’espai natural 

protegit de l’Estany Gelat (codi PEIN 0351400, Pla de Recuperació del Fartet). Degut a 

problemes d’estanqueïtat per ruptures de juntes en la zona de l’Estany Gelat s’ha 

redactat el projecte d’un nou emissari submarí fora de l’àmbit protegit (Projecte 

constructiu del nou emissari terrestre i submarí al sistema de sanejament de Mont-roig 

del Camp (Àrea Costanera), Maig 2008). Fins que el nou emissari no estigui executat i 

en funcionament el cabal a tractar per la planta es troba limitat a 1.000 m3/d.  

Degut a aquesta particularitat la planta dissenyada per un cabal màxim de 8.880 m3/d 

en temporada alta, mai no ha tractat aquest cabal ja que des de que es va posar en 

funcionament ha estat limitada a 1.000 m3/d. Aquest fet repercuteix en el disseny de 

l’ampliació d’una planta de la que es desconeix el seu funcionament al màxim cabal, 

limitant les millores que es podrien proposar ja que es desconeixen les seves 

limitacions.  

L’aigua que arriba a la planta prové de les urbanitzacions Via Marina i Casalots, i de 

l’estació de bombament (E.B.) de l’Estany Gelat. S’ha realitzat la comprovació que 

aquests dos bombaments de capçalera de planta es troben equipats per poder 

impulsar el cabal de disseny de l’ampliació de la planta. 

Actualment, degut a la restricció de cabal en la planta, des de l’E.B de l’Estany Gelat 

es deriva part de les aigües que hi arriben cap a l’emissari. Al no disposar de 

cabalímetres no es coneix el cabal real actual que podria arribar a la depuradora. 

Actualment la manca de comptadors també impossibilita disposar dels cabals 

d’abastament. Per tant, s’ha optat per fonamentar l’estudi en les dades facilitades per 

l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, l’ACA i els propietaris dels càmpings connectats. 
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Es conclou que quan hi arribi la totalitat de l’afluent a tractar a planta aquesta es 

trobarà per sobre del 80% de la seva capacitat, quedant saturada i sent necessària la 

seva ampliació. 

Actualment la línia d’aigua  consta dels següents elements: 

Pretractament: 

• Canals d’entrada 

• 1 Tamís 

• 2 Dessorradors-desgreixadors 

• Sistema extracció de sorres/ classificador de sorres. 

• 1 Contenidor de sorres 

• Sistema arrossegament de greixos/ sistema separació greixos 

• 1 Contenidor de greixos 

• 1 By-pass previ al biològic 

• Arqueta de repartiment a biològic 

• Reactors biològics: 2 Tancs circulars airejats, 15 m diàmetre 

• Arqueta repartiment a decantació 

• Decantació secundària: 2 Decantadors circulars, 20 m de diàmetre 

• 1 Pericó de sortida i cabalímetre 

 

Actualment la línia de fangs  consta dels següents elements: 

• Arqueta de recirculació i purga 

• Bombament de recirculació i purga 

• 1 Espessidor, 8 m de diàmetre 

• 1 Centrífuga 

• 1 Sitja de fangs de 25 m3 (en construcció) 

 

En l’actualitat hi ha 2 edificis: 

• Edifici de control (sala de control, laboratori) 

• Edifici industrial: bombament de fangs espessits, deshidratació, dosificació de 
polielectrolit, sala de quadres elèctrics, taller- magatzem, sala de bufadors. 
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3. OBJECTE DEL PROJECTE 

El present Projecte té per objecte la definició i valoració de l’obra civil i equips 

electromecànics necessaris per a executar l’ampliació de l’Estació Depuradora 

d’aigües Residuals de l’Àrea Costanera de Mont-roig del Camp. A més, s’aprofitarà per 

implantar una estació regeneradora d’aigües residuals (ERA), que servirà per aprofitar 

una part de l’efluent secundari de l’EDAR i donar-li un ús. En aquest cas, serà 

utilitzada per a reg d’una gran urbanització amb camp de golf; Bonmont-Terres Noves, 

ja que actualment estan utilitzant aigua de pou per regar. 

La previsió establerta en aquest document, per a l’ampliació, correspon a una població 

pel 2020 amb un cabal de 13.320 m3/d i una població equivalent de 72.000 he. 

I l’ERA es dimensionarà per un cabal de tractament de 1.700 m3/d. 

L’ampliació de l’estació més l’ERA s’ubicarà en els terrenys que ja s’havien reservat 

per a aquest ús al projecte original de l’EDAR. Es tracta de terrenys que es troben a la 

mateixa parcel·la, on en l’actualitat hi ha espais lliures. 

4. TREBALLS PRELIMINARS 

4.1 RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ 

Com a origen de dades per a l’estudi de població i demanda de cabals s’ha treballat 

amb: 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 
de novembre de 2006, publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 2007 

• Anàlisis del sanejament de Mont-roig del Camp. ACA. Maig 2007. 

• Projecte d’Obra executada Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mont-
roig del Camp (Àrea Costanera) (Baix Camp). Novembre 2007. 

• Comunicació directa amb els propietaris dels Càmpings Els Prats, Màrius, La 
Torre del Sol i Mont-roig.  

• Impost sobre Béns Immobles (IBI) de Mont-roig del Camp, finals de l’any 2009. 

• Idescat. Institut d’estadística de Catalunya. 

 

Com a origen de dades per a l’estudi de les característiques de les aigües residuals 

s’ha treballat amb les Analítiques facilitades per l’empresa que realitza el control de 

l’explotació de la planta (AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.,AUDING), entre juliol del 

2008 i gener del 2010. Així mateix, aquestes dades s’han contrastat amb els resultats 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Memòria  6 

 

de les analítiques realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) entre juny del 

2010 i febrer del 2011. 

Per a comprovar les necessitats degudes a l’ampliació en els col·lectors i bombaments 

d’entrada, així com en l’emissari s’ha treballat amb: 

• Projecte As-Built de l’impulsió en alta i retorn a l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera). Maig 2007. 

• Anàlisis del sanejament de Mont-roig del Camp. ACA. Maig 2007. 

• Projecte d’Obra executada Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mont-
roig del Camp (Àrea Costanera) (Baix Camp). Novembre 2007. 

• Projecte Constructiu del Nou emissari terrestre i submarí al sistema de 
sanejament de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera). Maig 2008. 

 

4.2 TOPOGRAFIA 

No s’ha realitzat cap aixecament topogràfic actual. Aquest projecte està basat en les 

dades topogràfiques existents de la depuradora actual. 

4.3 ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC 

Per obtenir dades geològiques i geotècniques s’ha consultat la pàgina web de l’Institut 

Geològic de Catalunya. S’ha extret que aquesta zona està constituïda, 

fonamentalment, per un potent bassament Terciari (argil·lites, gresos i conglomerats 

miocènics), més o  menys alterat, sobre del que es recolza una coberta de materials 

Quaternaris antics. 

4.4 ESTUDI D’ALTERNATIVES D’IMPLANTACIÓ 

Després d’analitzar els estudis de creixement previs al projecte, es dissenya 

l’ampliació per una capacitat de tractament del 50% de la capacitat de tractament 

actual de la planta. Degut a que es tracta d’una ampliació del 50%, s’opta per fer una 

línia nova amb les mateixes dimensions i característiques de les dues existents. És per 

això que no hi ha un estudi d’alternatives de procés i sí un estudi d’alternatives 

d’implantació dels nous elements. 

L’estudi d’alternatives d’implantació s’ha fer tenint en compte només el cabal 

d’ampliació en temporada alta. S’ha considerat, però, l’elevada estacionalitat en el 

disseny definitiu de l’estació depuradora. 

L’estació regeneradora es dimensiona per una capacitat de 1700 m3/dia. Una vegada 

s’ha analitzat tota la informació recopilada, s’ha consultat la qualitat de l’efluent 
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secundari, s’han tingut en compte els usos de l’aigua regenerada i s’ha estudiat la 

planta existent, es contemplen diferents alternatives, tant de procés com d’implantació. 

En quant a l’alternativa de procés, s’ha escollit la consistent en un procés de 

coagulació-floculació, decantació lamel·lar, filtre sorra o tela, UV i cloració. 

Referent a la ubicació del tractament terciari, s’opta per implantar-lo a la mateixa finca 

de l’EDAR, enfront de fer-ho al mateix camp de golf. 

En l’annex 3 s’inclou l’estudi d’alternatives realitzat en profunditat. 

 

5. DADES DE PARTIDA 

5.1 ESTUDI DE POBLACIÓ I CABALS DE DISSENY 

S’ha de destacar una forta estacionalitat entre la temporada alta i la resta de l’any, és 

per això que tant l’actual sistema com la seva ampliació han estat dissenyats per a 

poder fer front a aquest fet i treballar eficientment durant tot l’any.  

En l’annex 2: Informació existent i paràmetres de disseny, es troba inclòs l’estudi de 

població i cabals, tant per a l’ampliació com per a l’estació regeneradora. 

Les dades de partida de l’EDAR de Mont-roig són les següents: 

 

    
ACTUAL AMPLIACIÓ 

    

  
Temporada 

alta 
Temporada 

baixa 
Temporada 

alta 
Temporada 

baixa 

Població de càlcul hab 48000 10000 72000 15000 

Dotació de càlcul l/hab/d 185 200 185 200 

Cabal mig de càlcul 

m3/d 8880 2000 13320 3000 

m3/h 370 83 555 125 

l/s 102.78 23.15 154.17 34.72 

Factor punta en cabal   1.74 2 1.5 1.5 

Cabal punta de càlcul 
m3/h 643.80 166.67 832.50 187.50 

l/s 178.83 46.30 231.25 52.08 

Cabal màx a pretractament m3/h 900 250 1131 625 
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La línia de procés de l’ampliació s’ha dimensionat pels valors actuals i futurs, prenent 

la màxima capacitat de cabal de disseny de l’emissari pel dimensionament del 

pretractament (1.131 m3/h) en temporada alta i el cabal punta pel biològic. El factor 

punta del biològic s’estima en 1,5. En temporada baixa pel cabal màxim de disseny 

s’aplica un factor de 5. 

S’estima que per a cobrir la totalitat de les necessitats hídriques anuals previstes del 

camp de golf i d’altres àrees verdes de la urbanització Bonmont-Terres Noves es 

necessitarien 623.116 m3/any, el que significa un cabal mitjà de 1700 m3/dia. 

 

5.2 CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS BRUTES 

Per a la caracterització de les aigües residuals s’ha treballat amb les analítiques 

facilitades per AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A. (AUDING), encarregats del control 

de l’explotació de la planta. Les dates facilitades són del període 14/7/08 - 14/1/10. Així 

mateix, aquestes dades s’han contrastat amb els resultats de les analítiques 

realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) entre juny del 2010 i febrer del 

2011. 

 Amb aquestes dades s’ha elaborat un quadre resum amb els paràmetres d’entrada a 

la planta per tal de definir la seva ampliació. 

 

    AMPLIACIÓ 

    

  
Temporada Alta Temporada 

Baixa     

DBO5 

Concentració 
Càrrega 

mg DBO5/l 300 300 

kg DBO5/d 3996 900 

kg DBO5/h 167 38 

Dotació 
contaminant 

g/hab/d 60 60 

MES Concentració 
Càrrega 

mg MES/l 350 350 

kg  MES/d 4662 1050 

kg MES/h 194 44 

DQO Concentració 
Càrrega 

mg DQO/l 655 655 

kg DQO/d 8725 1965 

kg DQO/h 364 82 

Nitrogen Total 
Kjehldal 

Concentració 
Càrrega 

mg Nt/l 76 76 

kg  Nt/d 1012 228 

kg Nt/h 42 10 
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    AMPLIACIÓ 

Fòsfor Concentració 
Càrrega 

mg Pt/l 10 11 

kg Pt/d 133 33 

kg Pt/h 6 1 

 

5.3 CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES DE L’EFLUENT 

SECUNDARI 

Caldrà garantir de manera continuada i permanent les següents concentracions a 

l’efluent de l’estació depuradora, d’acord amb la Directiva del Consell de les 

Comunitats Europees sobre tractament d’aigües residuals urbanes, 91/271 CEE: 

PARÀMETRES   VALOR 

DBO5 mg/l ≤ 25 

DQO mg/l ≤ 125 

MES mg/l ≤ 35 

Sequedat de fangs % 25 

 

 

5.4 CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES DE L’EFLUENT 

TERCIARI 

Caldrà garantir de manera continuada i permanent les següents concentracions a 

l’efluent del tractament terciari, segons el Reial Decret 1620/2007, del 7 de desembre, 

pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades: 

 

ÚS PREVIST DE L'AIGUA 

VALOR MÀXIM ADMISSIBLE 

NEMATODES 
INTESTINALS 

ESCHERICHIA 
COLI 

SÒLIDS EN 
SUSPENSIÓ TURBIDESA 

4.- USOS RECREATIUS   

QUALITAT 4.1                                                                                                                 
a) Reg de camps de golf 1  ou/10 L 

200 UFC/100 
mL 

20 mg/L 10 UNT 
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6. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

AMPLIACIÓ 

Segons l’estudi de creixements realitzat es dissenya l’ampliació per una capacitat de 

tractament del 50% de la capacitat de tractament actual de la planta. La nova línia es 

realitzarà de les mateixes dimensions i característiques que les dues actuals. 

S’ha estudiat el comportament a futur de cadascun dels elements existents i s’han 

plantejat les actuacions necessàries per a assumir el nou cabal, amb una nova línia 

d’aigua i ampliació de la de fangs, així com la nova ubicació i amidament de les 

arquetes. 

L’alternativa seleccionada dotarà a la planta d’una nova línia d’aigua de tractament 

(actualment disposa de 2) de les mateixes característiques que les actuals. Es millora, 

a més, l’arqueta de recepció prèvia al dessorrador ampliant la seva capacitat, i es 

col·locarà un sistema de recepció de cisternes de fosses sèptiques. S’amplia l’edifici 

industrial per ubicar les noves bufants i l’ampliació de la deshidratació de fangs. Totes 

aquestes actuacions es detallen més endavant. 

 

ESTACIÓ REGENERADORA 

Segons l’estudi de necessitats i creixements realitzat pel camp de golf i la urbanització 

Bonmont-Terres-Noves, es dissenya l’ERA per una capacitat de tractament del 1700 

m3/dia. 

Una vegada s’ha analitzat tota la informació recopilada, s’ha consultat la qualitat de 

l’efluent secundari, s’han tingut en compte els usos de l’aigua regenerada i s’ha 

estudiat la planta existent, es contempla implantar, a la mateixa planta, el següent 

procés de tractament terciari: 

Coagulació-floculació, decantació lamel•lar, filtre sorra o tela, UV i cloració 

Per últim, es creu convenient col·locar un dipòsit d’emmagatzematge a la sortida de 

l’efluent terciari. D’aquesta manera s’aconseguiria una regulació de cabals després del 

tractament terciari, per integrar les variacions de quantitat d'aigua disponible en 

intervals curts (diürn / nocturn). 
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ESTACIÓ DE BOMBAMENT 

S’ha realitzat la comprovació de la capacitat d’impulsió dels bombaments de capçalera 

de planta i aquests es troben equipats per tal de poder impulsar el cabal d’ampliació de 

l’EDAR. 

 

6.1 CRITERIS GENERALS 

Realització de les obres necessàries que permetin la correcta depuració de les aigües 

residuals i la regeneració de l’efluent secundari d’acord amb la Normativa vigent. 

Ampliació de la depuradora i construcció de l’estació regeneradora de manera que 

permeti el seu funcionament durant la seva vida útil sense altres actuacions que les 

pròpies d’una explotació i manteniment adequats. 

Minimitzar els costos de manteniment. 

Evitar l’aturada del funcionament de la planta durant l’execució de les obres o, si no fos 

possible, minimitzar tant el temps com el número d’aturades a realitzar conjuntant les 

actuacions. 

Dotació a la planta de les instal·lacions de by-pass suficients per a una màxima 

flexibilitat dels diversos processos. 

Automatització de la planta i instal·lació de la instrumentació necessària per a la 

correcta regulació del procés de depuració. 

Corregir totes les mancances actuals de la planta, tant a nivell d’instrumentació com de 

control. 

Aprofitament de la parcel·la de l’EDAR provocant així un menor impacte ambiental, 

minimitzant la tala d’arbres. 

 

6.2 CRITERIS ESPECÍFICS 

Capacitar les noves instal·lacions de l’EDAR per absorbir l’ampliació del 50%. Definir 

els nous elements amb les mateixes dimensions i característiques que els actuals. 

Instal·lar l’estació regeneradora de manera que no interfereixi amb l’estació 

depuradora, tot minimitzant la tala d’arbres. Definir els nous elements segons les 

necessitats de cabal de tractament i de qualitat de l’efluent terciari. 
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Dissenyar tant l’ampliació com l’estació regeneradora amb la màxima flexibilitat en els 

seus processos, per permetre funcionar les línies de forma independent i/o creuades, 

facilitant les tasques de manteniment i/o el funcionament enfront possibles avaries. 

Implantar un dipòsit d’emmagatzematge de l’aigua terciària per acumular l’aigua durant 

el dia i bombejar-la durant la nit al camp de golf. 

Dissenyar la recepció de camions amb cisternes provinents de fosses sèptiques, i el 

pretractament de l’aigua d’entrada per evitar mals funcionaments a la planta.  

 

7. ENUMERACIÓ DE LES OBRES QUE COMPRÈN EL 

PROJECTE  

Les obres que s’engloben dins del present projecte són les següents: 

AMPLIACIÓ EDAR 

Línia d’aigua: 

• Actuació en el pou d’entrada 

• Actuació sortida del pretractament 

• Nova arqueta de repartiment a biològic 

• Nou reactor biològic 

• Ampliació de bufadors del biològic 

• Nova arqueta de repartiment a decantació 

• Nou decantador secundari 

• Nova arqueta de sortida + cabalímetre pel nou decantador 

 

Línia de fangs: 

• Nou espessidor 

• Nova arqueta de recirculació i purga de fangs 

• Actuacions arqueta de flotants i desguassos/recirculació i purga actual 
(aprofitament arqueta existent) 

• Ampliació de la deshidratació de fangs 

• Ampliació de la dosificació de polielectrolit 

• Nova sitja de fangs 
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Instal·lacions auxiliars: 

• Nova instal·lació per la recepció de cubes procedents de fosses sèptiques 

• Ampliació de l’edifici industrial 

• Instal·lació de compressor 

• Ampliació potència i xarxa elèctrica 

• Urbanització 

• Ampliació de desguàs i retorn a capçalera 

 

TRACTAMENT TERCIARI 

• Arqueta de repartiment a terciari / sortida nova línia 

• Bombament efluent secundari a tanc mescla 

• Tanc de mescla coagulació-floculació-maduració 

• Decantador lamel·lar 

• Filtre de tambor 

• Desinfecció ultraviolada 

• Tanc de regulació diürn (24 hores) 

• Bombament efluent terciari a camp de golf 

 

8. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES 

8.1 FASES DE CONSTRUCCIÓ 

Actualment arriben tres conduccions a la planta. Dues provenen de l’Estació de 

Bombament de l’Estany Gelat; una de diàmetre nominal 500mm en servei a l’estiu i 

l’altra de 250mm a l’hivern, i una altra de l’Estació de Bombament de Via Marina-

Casalots, de diàmetre 200 mm. Aquests col·lectors transcorren a prop dels límits de 

l’actual edifici industrial. Degut a l’ampliació de l’edifici i per tal d’evitar el desviament 

dels col·lectors (que provocaria una aturada en la planta) s’executarà un calaix per 

protegir els col·lectors i fer l’ampliació de l’edifici per sobre d’aquests, fet que es tindrà 

en compte a l’hora de realitzar tant la fonamentació de l’edifici com la distribució dels 

futurs equips de l’ampliació.  

El disseny constructiu s’ha realitzat minimitzant al màxim les aturades de planta, i, en 

tot cas, el plantejament té com a objectiu imprescindible no aturar la planta ni fer by-

passos de les aigües sense tractar. Aquest condicionant obliga a realitzar les 
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connexions de la línia nova amb les velles a l’hivern, en horari nocturn i havent buidat 

al màxim les dues estacions de bombament que impulsen a planta.  

En general, caldrà tenir present que la prioritat en les actuacions d’ampliació d’una 

EDAR i, en aquest cas afegint-hi una estació regeneradora, és el manteniment en 

funcionament de les instal·lacions de depuració existents, de manera que no es vegi 

afectada la qualitat de l’aigua tractada. 

Durant l’execució de les obres podem diferenciar clarament dues fases constructives, 

que condicionaran el funcionament de l’EDAR: 

1ª Fase:  Durant aquesta primera fase es realitzaran totes les obres i actuacions 

necessàries perquè pugui funcionar la nova línia de l’EDAR i l’ERA.  

S’eliminarà el tancament de delimitació de la planta necessaris per a realitzar 

l’ampliació. Es construiran tots els nous elements derivats de l’ampliació i l’estació 

regeneradora: nou espessidor, ampliació edifici industrial, ampliació pou d’entrada, 

nova arqueta de repartiment d’aeració, nou reactor, nova arqueta de repartiment als 

decantadors, nova arqueta de recirculació i purga, nou decantador, nova arqueta de 

sortida i cabalímetre per la nova línia, nova arqueta on conflueixen les dues línies de 

sortida, una planta de recepció de fosses sèptiques, nova arqueta de bombeig al 

terciari, tractament actiflo, filtre de tambor i desinfecció ultraviolada, dipòsit 

d’emmagatzematge i nova arqueta de bombeig a camp de golf. Tot això incloent la 

instal·lació dels nous equips requerits per l’ampliació i l’ERA i amb les canonades 

necessàries. Es realitzaran els elements de la urbanització.  

Una vegada s’hagi fet tot, es procedirà a una única parada de la planta durant unes 

hores per dur a terme les connexions necessàries perquè pugui funcionar la nova línia 

i l’ERA. Una vegada realitzades totes aquestes actuacions, ja es tindrà la nova línia 

preparada pel seu funcionament. 

2ª Fase: Durant aquesta fase es mantindrà en funcionament únicament la nova línia i 

l’estació regeneradora mentre es realitzen les actuacions pertinents a les 2 línies 

existents. S’eliminaran tant l’antiga arqueta de repartiment d’aireació com la de 

repartiment a decantació. S’executaran totes les obres de canonades necessàries pel 

funcionament de les 2 línies existents, així com la seva connexió als nous elements. 

Es col·locarà la nova sitja de fangs. 

Aquestes 2 fases de construcció es troben explicades amb més detall a l’annex 9 del 

projecte. 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Memòria  15 

 

8.2 DESCRIPCIÓ DELS ELEMENTS DE L’EDAR 

8.2.1 Pou entrada  

L’aigua residual que arriba a la planta entra a l’inici del dessorrador. Al pou de recepció 

es va construir un envà per separar la canonada que prové de l’EB de Via Marina-

Cassalots de les altres dues, i forçar a aquesta a passar per l’únic tamís instal·lat a la 

planta, ja que, a diferència de l’EB de l’Estany Gelat, l’EB de Via Marina no disposa de 

predesbast. Des d’aquesta EB es podrà impulsar fins a 5 vegades el Qm. El cabal 

màxim impulsat des de l’EB Estany Gelat serà la diferència entre el cabal màxim de 

disseny de l’emissari (1131 m3/h) i el cabal màxim procedent de Via Marina. Els cabals 

d’entrada a pretractament per a l’ampliació es distribueixen de la següent manera: 

 

 ESTIU 

 Cabal mig Cabal mig Cabal punta biològic  Qmax 

pretractament 

m3/h  m3/d m3/h m3/h 

EB Estany Gelat 11082 462 693  693 

EB Via Marina 2238 93 140  438 

TOTAL 13320 555 833  1.131 

      

 HIVERN 

 Cabal mig Cabal mig Cabal punta biològic Qmax 

pretractament 

m3/h  m3/d m3/h m3/h 

EB Estany Gelat 2496 104 156 520 

EB Via Marina 504 21 32 105 

TOTAL 3000 125 188 625 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Memòria  16 

 

S’ha dimensionat l’ampliació del pretractament per a 1.131 m3/h, que és la màxima 

capacitat de l’emissari. 

L’obra d’entrada a planta s’ampliarà per rebre les aigües procedents de l’EB de 

l’Estany Gelat en el període d’estiu. Es mantindrà l’obra d’entrada de les conduccions 

procedents de l’Estació de Bombament de l’Estany Gelat de 250mm de l’hivern, la de 

l’Estació de Bombament de Via Marina- Cassalots, de diàmetre 200 mm, i la provinent 

dels desguassos de la planta, mitjançant una canonada de DN 100mm. La canonada 

de 500mm provinent de l’EB de l’Estany Gelat a l’estiu s’allargarà per abocar l’aigua al 

recinte de l’ampliació. S’executarà un pou independent de les estructures existents de 

superfície 2,1 m x 3,4 m i profunditat 5 m, adossat als canals d’entrada i al canal de 

distribució als dessorradors. Es preveu la col·locació d’un tràmex opac per cobrir el 

pou. 

8.2.2 Dessorrador -desgreixador 

Aquest element no caldrà ampliar-lo ja que s’ha comprovat la seva capacitat i és 

suficient pel cabal màxim futur. Pels càlculs de procés d’aquest element s’ha tingut en 

compte les consideracions i dades de disseny utilitzades pels càlculs de la línia 

existent. 

Només caldrà realitzar una actuació en el sobreeixidor de by-pass i en la conducció de 

sortida del pretractament. 

Cadascuna de les dues línies existents de dessorrador-desgreixador disposa del seu 

pont longitudinal que el travessa en sentit transversal i el recorre en sentit longitudinal 

guiat per carrils. Aquest pont duu els corresponents finals de carrera que actuen sobre 

l’inversor de marxa de manera que a l’arribar al final del seu recorregut canvia de sentit 

i canvia la posició de la rasqueta de greixos. 

L’aireació per a l’emulsió dels greixos presents a l’aigua residual la donen 4 airejadors 

submergits tipus Aeroflott (2 per línea), de 0,65 kW de potència, amb una 

submergència de 1.600mm, per a la producció de bombolles d’un tamany molt petit 

(200µ). 

Els greixos emulsionats s’acumulen de forma natural a la superfície lliure de la cambra 

tranquil·la. Els 2 ponts dessorradors-desgreixadors (1 per línia) disposen d’una 

rasqueta de flotants que queda baixada en el seu moviment d’avanç per tal 

d’empentar-les per a la seva recollida a la tremuja, fent-se la separació dels greixos a 

la platja inclinada. Durant el moviment de retrocés la rasqueta queda aixecada i sense 

contacte amb els greixos. 
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La barreja d’aigua i greixos abocats després de la platja discorre per gravetat fins a 

una canonada que la condueix a l’arqueta d’espessiment i separació de greixos. Una 

vegada allí un separador de greixos de rasquetes, accionat per cadenes els va 

escombrant per una platja de separació fins que cau al contenidor d’acumulació. 

Les sorres decantades s’acumulen a la part baixa dels pendents del fons de manera 

que romanen suficientment propers a la captació de la mànega d’aspiració per a ser 

absorbits per la bomba d’extracció de sorres, del tipus centrífug, que les impulsa cap al 

canal de recollida. En aquest canal de recollida, que rep les sorres de totes les línies, 

la barreja d’aigua amb sorres és arrossegada per pendents fins a un extrem on 

mitjançant una canonada serà conduïda al classificador de sorres. 

El classificador de sorres és de tipus de cargol amb una tremuja d’entrada per a 

facilitar la decantació de les sorres, amb pendent al fons per a conduir-les cap al vis-

sens-fi. El cos del separador és d’acer inoxidable, el vis-sens-fi d’acer endurit contra el 

desgast. Al final de la seva operació el classificador diposita les sorres a un contenidor. 

A la sortida dels dessorradors es situa el by-pass per tal d’evacuar hidràulicament els 

excessos de cabal sobre el cabal punta que arriben a la planta. Quan el cabal que 

arriba a planta és superior al cabal punta del biològic, aquest vessa per sobre del 

sobreeixidor situat al final del pretractament i l’aigua surt pel by-pass directament fins a 

l’arqueta de sortida de planta. Aquest sobreeixidor s’haurà de recréixer fins a la cota 

53,47 m per tal que es by-passi a partir del cabal punta de disseny de l’ampliació. 

La sortida del dessorrador cap a l’arqueta de repartiment al biològic serà modificada, ja 

que aquesta quedarà fora de servei i es projecta una de nova en una ubicació més 

centrada respecte els reactors. 

8.2.3 Nova arqueta repartiment a biològic 

L’arqueta actual de repartiment quedarà fora de servei ja que es projecta una de nova 

al costat del dessorrador. D’aquesta manera s’aconseguirà que la planta pugui estar 

en servei durant l’ampliació de la mateixa. 

L’aigua residual que surt del pretractament arriba a la cambra de repartiment al 

biològic. En un primer compartiment es barreja amb la recirculació de fangs, passant 

aleshores a un segon compartiment des d’on es fa pròpiament dit el repartiment 

mitjançant tres llavis d’1,20m d’amplada, que asseguraran un repartiment per igual a 

les tres línies d’aireació. 

Si en un moment determinat es vol tancar una de les línies es disposa de tres 

comportes murals (1 per línia), d’accionament per volant i d’estanqueïtat a tres costats. 
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L’obra civil d’aquest element és un vas realitzat en formigó armat amb unes 

dimensions totals de 4,60m d’amplada x 4m de longitud i 3,22m d’alçada, amb les 

corresponents divisions internes, amb parets de 25cm de gruix, armada amb malla 

electrosoldada i amb els seus corresponents reforços i esperes. 

8.2.4 Nou reactor biològic 

Els 2 reactors biològics existents són de forma de circular de 15m de diàmetre interior i 

7m d’alçada útil d’aigua, en formigó projectat, i amb combinació tant d’armadura activa 

com passiva, per a que el formigó quedi post tessat.  

El nou reactor biològic projectat serà de les mateixes característiques que els actuals, 

ja que, seguint directrius de l’ACA, la línea d’ampliació ha de ser idèntica a les 2 

existents. Pel càlcul de procés d’aquest element s’ha tingut en compte les 

consideracions i paràmetres de disseny utilitzats pel càlcul de les 2 línies existents. 

Si algun d’aquests reactors quedés buit convindrà deixar-hi una capa de 50cm d’aigua 

per tal de protegir les membranes dels difusors de la incidència dels raigs solars que 

les poden malmetre. 

La introducció de l’oxigen dissolt als tancs d’aeració actuals es realitza mitjançant 

graelles de fons (1 per línia) de polipropilè per a repartir l’aire als 266 difusors per 

línea, de bombolla fina i alt rendiment. En els dos tancs existents hi ha instal·lades 

unes graelles model ROEFLEX-316 de la marca ROEDIGER, treballant a la banda 

mitja del seu rang d’utilització per tal d’assolir el màxim rendiment. Aquestes graelles 

de fons duran una purga de l’aigua de condensació automatitzada mitjançant 2 

electrovàlvules (una per línia).  

Actualment les dues graelles de difusors s’alimenten per cinc (5) bufadors (2 per línia + 

1 de reserva) d’èmbols rotatius trilobulars de la marca AERZEN, sense cabina, però en 

una sala insonoritzada. El bufador de reserva duu dues vàlvules de papallona 

d’accionament per palanca i gatell, muntades sobre el col·lector general, per tal de 

poder-lo direccionar cap a un tanc d’aeració o l’altre. Uns finals de carrera muntats 

sobre les esmentades vàlvules detecten automàticament a quin tanc està direccionat 

el bufador de reserva, per tal que entri amb tota normalitat a les rotacions horàries. 

Per a l’aireació del nou reactor es proposa la instal·lació d’una graella de fons 

composada per 220 difusors de membrana model AFD350 12” de la marca AIRFLEX, 

amb un rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h, però es recomana treballar entre 4,2 i 8,3 

Nm3/h. S’ha intentat col·locar la mateixa marca i model de difusors, però la casa 
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encarregada de la seva comercialització únicament subministra difusors (sense 

graella). 

Amb l’ampliació de 2 línies a 3 també s’ha d’ampliar el número de bufants, i tenint en 

compte que la de reserva pugui actuar en qualsevol de les tres línies. Finalment s’ha 

optat per aprofitar 4 de les bufants actuals i col·locar-ne 2 noves. Aquestes 2 són 

bufants ZS55+ VSD, amb variador de freqüència incorporat, de la marca Atlas Copco. 

Adapten de forma contínua la velocitat del motor a la pressió de la xarxa d’aire, 

subministrant l’aire realment consumit, reduint així el consum d’energia i optimitzant la 

banda de pressió de funcionament. A més, una sola de les bufants noves pot 

subministrar el cabal d’una línia sencera. 

Tenint en compte tot això, la disposició final de les bufants serà; les 2 noves al centre 

(1+1 de reserva) i les 4 existents, dos a cada banda. Les 4 existents alimentaran a les 

2 línies actuals, mentre que les noves, 1 alimentarà a la línia nova i l’altra farà de 

reserva de les tres línies. Es col·locaran 5 vàlvules de papallona motoritzades, 

muntades sobre els diferents col·lectors d’aire (3), per tal de poder direccionar les 

bufants cap a un tanc d’aireació o un altre: 

 

 

 

 

 

 

En els reactors existents es disposa de 2 vehiculadors de flux (1 per línia) de pales de 

gran diàmetre 1.600mm i baixes revolucions de marca FLYGT, per a assolir que el 

flòcul de fang no decanti, sinó que es mantingui en suspensió quan estan aturats els 

bufadors, per tal que romangui en íntim contacte amb l’aigua en procés. Això permet 

que, en temps als quals la càrrega contaminant és inferior a la màxima, es pugui dur a 

terme un procés de nitrificació-desnitrificació per via biològica mitjançant separació 

temporal de processos aeròbics i anòxics. 

En el reactor nou es disposarà un d’idèntiques característiques. 

En l’actualitat el control del procés d’aireació es realitza en funció de les dades preses 

per les 2 sondes d’oxigen dissolt (1 per línia), i per les dues sondes de potencial 

d’oxidació-reducció (1 per línia). Totes elles disposen de neteja automàtica per 

aspersor i aigua potable, regulada la seva actuació temporalment amb les 
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corresponents electrovàlvules. Per al nou reactor biològic es proposa el mateix sistema 

de control. 

8.2.5 Nova arqueta repartiment a decantació 

L’aigua residual que surt dels tancs d’aireació és conduïda a la cambra de repartiment 

a decantació. El repartiment es realitzarà mitjançant tres llavis d’1m d’amplada, que 

asseguren un repartiment per igual a les tres línies de decantació. 

Si en un moment determinat es vol tancar una de les línies es disposarà de tres 

comportes murals (1 per línia), d’accionament per volant i d’estanqueïtat a tres costats, 

col·locades a l’entrada de les canonades que van als decantadors (DN400). 

A més, s’instal·laran 2 comportes murals més a l’entrada de l’arqueta en les 

canonades de les dues línies existents. D’aquesta manera, quan es produeixi l’aturada 

de les 2 línies existents per realitzar les actuacions pertinents durant la fase 2 de les 

obres, l’aigua que arriba per la canonada d’ampliació no podrà retornar cap als 

reactors existents. 

L’obra civil d’aquest element és un vas realitzat en formigó armat de 4m d’amplada x 

2,75m de llargada x 2,55m d’altura, amb les corresponents divisions internes, amb 

parets de 25cm de gruix, armada amb malla electrosoldada i amb els seus 

corresponents reforços i esperes. 

8.2.6 Nou decantador secundari 

La decantació- clarificació secundària, actualment es realitza amb dos (2) decantadors 

estàtics circulars de 20 m. de diàmetre, dotats de 2 ponts (1 per línia) giratoris de 

rasquetes per a la recollida, d’una banda dels fangs decantats al fons i, de l’altra, dels 

elements sobrenedants a la superfície. Tant les rasquetes de superfície com les de 

fons, així com la campana tranquil·litzadora són d’acer inoxidable. El pont decantador 

disposa d’aturada d’emergència al propi pont.  

Per a la nova línia es projecta un nou decantador secundari de les mateixes mides i 

característiques que els dos existents. Pel càlcul de procés d’aquest element s’han 

tingut en compte les consideracions i paràmetres de disseny utilitzats pel càlcul de les 

2 línies existents. 

L’obra civil de la decantació és un tanc realitzat en formigó projectat i post-tessat, i 

amb combinació tant d’armadura activa com passiva. 
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8.2.7 Nova arqueta de sortida i arqueta cabalímetre  

La nova arqueta de sortida es construeix motivada perquè l’arqueta existent no pot 

assumir el cabal futur de la planta. També servirà per desguassar el cabal tractat per la 

nova línia durant la 2a fase, mentre es porten a terme les obres de les actuacions en 

les 2 línies existents. 

El pericó de sortida, que tindrà 2 compartiments separats per un sobreeixidor de 1 m 

d’ample anirà precedit per un pericó per al cabalímetre. El pericons esmentats són de 

formigó armat amb parets de 20cm de gruix armades amb malla electrosoldada, i els 

seus corresponents reforços. 

També caldrà executar una nova arqueta per ubicar el nou cabalímetre de la línia 

nova. Aquesta arqueta es projecta amb una solera de formigó armat de 25 cm de gruix 

i les parets amb bloc de formigó. Es cobrirà amb una tapa metàl·lica.  

La mesura de cabal es realitzarà amb un cabalímetre electromagnètic DN 300 mm, la 

conducció disposarà d’un carret de desmuntatge per facilitar les operacions de 

manteniment. 

8.2.8 Nova arqueta recirculació i purga de fangs 

Es planteja una nova arqueta de fangs, per a la recirculació i purga dels mateixos, de 

característiques similars a l’existent. Es considera aquesta opció ja que així es poden 

aprofitar les bombes de purga actuals, afegint una de reserva. Aquesta nova arqueta 

anirà col·locada centrada entre un reactor biològic existent i el nou reactor, enmig del 

vial actual. 

La línia de fangs consisteix en un bombament de fangs de recirculació i es realitza 

amb quatre bombes centrífugues submergibles (2 grans pel cabal d’estiu i 2 més 

petites pel cabal d’hivern, una d’aquestes de reserva) de rodet tipus monocanal de la 

marca FLYGT, que actuaran en funció de la temporització prefixada al programa de 

control. Les bombes grans aporten 416 m3/h a 8,5mca i les petites 208 m3/h a 

7,5mca. Les bombes d’hivern actuaran com a reserva per les bombes d’estiu. La 

recirculació s’encamina cap a la cambra de barreja prèvia al repartiment a aireació 

mitjançant una nova conducció de DN 400 mm. Per mesura de cabal s’aprofitarà el 

mateix cabalímetre existent en la línia de recirculació actual DN 300 i es col·locarà en 

el tram de canonada aeri que entra en l’arqueta de repartiment. 

En la mateixa arqueta es realitza la purga de fangs en excés. Per aquesta finalitat 

s’aprofiten dues bombes submergibles existents i es complementa amb una nova de la 

mateixa capacitat de cabal 14 m3/h i alçada 10 m (2 + 1 reserva). Es condueixen els 
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fangs en excés cap als espessidors de fangs mitjançant una nova conducció de DN 

110 mm. En el tram de conducció aèria d’entrada al nou espessidor en col·locarà un 

cabalímetre de DN 80 mm. La línia existent ja disposa de cabalímetre. 

L’obra civil del bombament de fangs és de formigó armat amb solera i paret de 25cm 

de gruix, amb dos cambres que delimiten la separació entre el pou de bombament de 

fangs (on es col·locarà un mur deflector de 10cm de gruix) i la cambra on s’ubica la 

valvuleria (incloent vàlvula comporta + vàlvula retenció per a cada conducció 

particular) i caldereria: 2 canonades generals que van una a l’espessidor (purga) i 

l’altra a l’arqueta de repartiment a biològic (recirculació). L’armat és de malla 

electrosoldada, acompanyada dels corresponents armats de reforç i esperes.  

Com a millora es planteja una cambra on s’ubicaran les vàlvules pic DN 300 per tal de 

regular el cabal de la recirculació i purga de fangs de cadascun dels decantadors. Per 

el funcionament d’aquestes vàlvules és necessari disposar d’un compressor de 3 CV 

que s’ubicarà en una petita caseta en una zona propera a l’arqueta. 

8.2.9 Recepció de fosses sèptiques 

Per a la recepció de camions amb cisternes provinents de fosses sèptiques es proposa 

instal·lar un equip compacte tipus HUBBER. Es planteja un contenidor amb un tamís 

de fins que rebrà directament els fangs provinents del camió cisterna per gravetat 

(entrada DN100), un cop dins del contenidor passarà pel tamís i mitjançant un cargol 

s’extraurà els residus i es descarregaran en un contenidor. Tot el procés es durà a 

terme en un sistema tancat evitant l’emissió de males olors. L’aigua derivada del 

procés i dels rentats es conduirà mitjançant una canonada de DN 200 a l’arqueta de 

recirculació i purga actual, que s’adaptarà com a dipòsit d’acumulació i es connectarà 

a l’arqueta de recollida de desguassos, des d’on es bombejarà fins a capçalera de 

planta a la fi de ser tractada en l’EDAR. En aquesta arqueta es contempla una 

actuació per ser adequada al seu nou ús. 

8.2.10 Adequació de l’arqueta de flotants i desguas sos 

El que a l’EDAR és actualment l’arqueta de recirculació i purga s’adequarà perquè 

passi a ser ampliació de l’arqueta de recollida dels camions cisterna de foses 

sèptiques. L’arqueta, com a obra, es mantindrà igual però realitzant una connexió 

entre la part on es rebrà el cabal de la sortida del Hubber (antiga cambra de 

recirculació i purga) i la cambra d’impulsió de desguassos a capçalera de planta. Les 

bombes de recirculació i purga existents s’extrauran i les bombes de desguassos es 

mantindran al mateix compartiment. El cap de planta ja havia demanat una bomba 
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nova de desguassos, així que es col·locarà una altra igual de reserva. I després de fer 

els càlculs i revisar les necessitats de cabal i les pressions de treball es decideix 

col·locar una altra bomba igual per la impulsió dels flotants. Es tracta d’una bomba 

submergible FLYGT model DP 3068.180 HT, de 2,4 kW amb capacitat per bombejar 

23,4 m3/h a 10 mca.  

Els flotants dels decantadors es connectaran amb la conducció de purga de fangs i 

s’impulsaran fins a l’espessidor amb una nova conducció DN 110mm. La connexió es 

realitzarà en una petita arqueta situada al costat de la nova l’arqueta de recirculació i 

purga, en aquesta s’ubicaran 2 vàlvules de comporta motoritzades per poder impulsar 

de manera alternativa la purga de fangs i la impulsió de flotants. 

Els desguassos seran bombejats fins l’inici del pretractament mitjançant la conducció 

existent. 

8.2.11 Nou espessidor 

Els fangs biològics en excés són extrets del procés biològic mitjançant el bombament 

de purga. Aquest bombament els encamina cap a l’espessidor de fangs, on també hi 

arriben els flotants dels decantadors. A l’espessidor de fangs es realitza un procés de 

progressiu espessiment amb pont de piquetes giratori per gravetat, a l’espera de que 

els fangs siguin extrets per a la seva deshidratació. Actualment existeix un espessidor 

cilíndric de formigó armat post-tessat de 8.0 metres de diàmetre interior i 4,6 metres de 

profunditat útil. Es projecta un nou espessidor de les mateixes dimensions i col·locat al 

costat de l’existent. 

L’obra civil de l’espessidor estàtic de fangs és de formigó armat de murs de 40 cm de 

gruix. Tanmateix la passarel·la és de formigó armat en secció de calaix o de “U”. 

8.2.12 Bombament de fangs espessits 

Actualment a la planta, la impulsió dels fangs espessits cap a la deshidratació es 

realitza amb les dues bombes (una de reserva) de desplaçament positiu de fuset 

excèntric, de la marca NETZSCH,  equipades amb variadors mecànics de velocitat, i 

tanques mecàniques. 

Instal·larem una bomba més de les mateixes característiques per tal de poder fer front 

a l’augment futur en la producció de fangs de la planta. La bomba funciona a 9 m3/h a 

una pressió d’impulsió de 2 bars. Serà col·locada en paral·lel a les existents. 
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8.2.13 Deshidratació de fangs 

Actualment, la preparació del polielectròlit per a la línia de fangs es fa en un 

preparador en continu de polielectròlit de la marca TFB-OBL, de 850l/h. 

La dosificació de polielectròlit actualment es realitza amb dues bombes (una de 

reserva) de desplaçament positiu de fuset excèntric, de la marca NETZSCH, capaces 

d’arribar als 800 l/h, equipades amb variadors mecànics de velocitat, i tanques 

mecàniques. 

La dosificació de polielectròlit disposa d’una post-dilució en línia amb rotàmetre i 

electrovàlvula enclavada amb la dosificadora per tal de regular a voluntat la 

concentració d’addició. 

Degut a l’augment de fangs a tractar, a l’ampliació es contempla instal·lar un altre 

preparador de polielectròlit amb les seves dues bombes corresponents (1 de reserva). 

Pel preparador de polielectròlit s’ha optat per col·locar un de la marca OBL / ITT, 

model PKB 850 Q, perquè va equipat amb cubeta de polipropilè, es desgasta menys, 

té millor manteniment i és més econòmic. Indicar que té la mateixa producció horària 

de 850 l/h. Pel que fa a les bombes de poli, es col·loca una igual a l’existent; 

subministra un cabal de 0,5 m3/h a 200 rpm. Si es varia la freqüència, es varien les 

rpm fins a un màxim de 313 rpm, que pot arribar a subministrar un cabal de 0,8 m3/h. 

Els 2 preparadors de polielectrolit i les bombes es col·locaran dins la zona d’ampliació 

de l’edifici industrial de manera que quedaran aïllades de la zona de fangs per garantir 

la seguretat dels treballadors. Aquesta zona tindrà un accés des de l’exterior de l’edifici 

i es comunicarà amb la zona de fangs amb una finestra que no serà practicable. 

La deshidratació de fangs actual es fa mecànicament mitjançant una centrífuga de la 

marca PIERALISI dotada, que tracta 8,5-9 m3/h de cabal efectiu de fangs que permet 

assolir una sequedat dels fangs al voltant del 20+-2%. 

A l’ampliació s’instal·larà una altra de les mateixes característiques i col·locada al 

costat de l’existent. Es recol·locarà la centrífuga existent de manera que les 2 

centrífugues quedaran encarades cap a la façana de l’edifici. 

Les 2 centrífugues aniran connectades entre elles per 2 cargols d’extracció de fangs, 

en un punt intermig es recollirà el fang de les 2 centrífugues i es conduirà mitjançant 

un únic cargol a la nova sitja de fangs.  

Aquesta sitja de fangs serà de 60 Tn per poder acumular la producció dels fangs de 3 

dies en temporada alta. S’ha estudiat la col·locació d’una de 35Tn (l’existent és de 25 

Tn), però degut a un problema d’espai s’ha descartat. També cal tenir en compte que 
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en aquest cas hi hauria una de les sitges que quedaria fora de servei durant molts 

mesos a l’any i crearia un problema de manteniment. 

8.2.14 Ampliació edifici industrial 

L’edifici industrial actual està constituït principalment per les següents dependències: 

• Magatzem 

• Sala del quadre de control de motors 

• Sala de bufadors 

• Sala de deshidratació de fangs 

 

Amb l’ampliació és necessària també l’ampliació d’aquest edifici. S’enderrocarà la 

paret del final de l’edifici, tant de la sala de bufants com de la de fangs, i s’ampliarà un 

total de 35 m2. S’allargarà la zona de bufants 1,85 m i la zona de fangs 5,4 m. 

A l’hora de realitzar el disseny de l’ampliació s’ha tingut en compte: 

- Donar continuïtat estructural a la solera, els murs i la coberta. 

- Donar cabuda a tots els equips de la manera més òptima. 

- Mantenir les conduccions d’impulsió d’aigua de l’EDAR per sota del mateix 

edifici ubicades dins d’una galeria. 

La cimentació de la part ampliada no es realitzarà amb llosa continua (com la part 

existent) ja que caldrà adaptar aquesta cimentació al traçat de les conduccions 

d’entrada de planta, de manera que aquestes no s’afectin i quedin ubicades dins d’una 

galeria sota l’ampliació de l’edifici.  

S’executaran els tubs de drenatge, aigües potables, aigua industrial, fangs a 

deshidratar i conduccions per a cablejat elèctric i de control. 

S’ha de disposar d’una porta en façana encarada a la futura centrífuga de fangs, per 

on pugui donar entrada i sortida a la nova centrífuga, ja que no es disposa de gàlib 

suficient per extreure-la amb el polipast existent. 

La sala de fangs quedarà redistribuïda ja que els equips de polielectrolit es separaran 

físicament en una altra sala de les centrífugues de fangs i l’entrada a la sala es 

realitzarà des de l’exterior. També la centrífuga existent es recol·locarà de manera que 

les 2 es trobaran encarades a la façana. 

Es col·locaran nous aparells de ventilació a les 2 sales (bufants i fangs), per tal de 

poder realitzar una correcta renovació de l’aire. 
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Llistat d’equips a ampliar en l’edifici industrial: 

Sala de fangs: 

• 1 centrífuga 

• 1 cargol d’extracció de fangs deshidratats 

• 1 bomba de fangs espessits 

• 1 preparador de poli 

• 1 bomba de poli 

 

Sala de bufants: 

• 2 bufants; a efectes d’espai és pràcticament com si només s’ampliés una, ja 

que es col·loquen 2 noves (centrades substituint 2 existents), una de les 

existents es col·loca en l’extrem i es prescindeix de l’altre. La bufant que es 

prescindeix pot quedar acopiada a la planta com a reserva. 

8.2.15 Nova arqueta de sortida final 

Degut a que es realitza una segona sortida d’efluent secundari, s’ha de col·locar una 

nova arqueta de sortida que rebi les aigües tractades de les 3 línies de l’EDAR.  

El nou pericó constarà de dos compartiments separats per un sobreeixidor d’un metre 

d’amplada que regularà l’aigua que es dirigirà cap a l’emissari. Al primer compartiment 

arribarà l’aigua procedent dels 3 decantadors mitjançant dues canonades de DN400 

(en temporada alta). A més, s’instal·larà un mesurador de cabal que permeti evacuar 

un cabal constant de 1700 m3/dia cap a l’estació regeneradora mitjançant una 

canonada de DN200. 

L’obra civil de l’arqueta és de formigó armat amb solera de 25 cm i paret de 20 cm de 

gruix. L’armat és de malla electrosoldada, acompanyada dels corresponents armats de 

reforç i esperes. 

8.2.16 Noves arquetes de bombament terciari i bomba ment a 

camp de golf 

La planta necessitarà la inclusió de dues arquetes més. Una per realitzar el 

bombament de les aigües que seran tractades a la nova estació regeneradora, que 

comença amb el tractament Actiflo. I una altra que s’utilitzarà per bombejar l’aigua ja 

tractada a l’ERA cap al camp de golf. 
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Les dues arquetes seran d’idèntiques característiques, ja que hauran de transportar el 

mateix cabal i les bombes seran de mides similars. 

El bombament es realitzarà amb dues bombes centrífugues submergibles (1 + 1 de 

reserva) de rodet tipus monocanal de la marca FLYGT, que actuaran en funció de la 

temporització prefixada al programa de control. Hauran de ser capaces de bombar 

70,83 m3/h, a una alçada de 10,21 m les del bombament terciari (resta per definir 

l’altura necessària del bombament al camp de golf segons les necessitats del club 

Bonmont). Tant l’entrada com la sortida de l’arqueta es realitza a partir d’unes noves 

conduccions de DN200 mm.  

L’obra civil d’aquests bombaments és de formigó armat amb solera i paret de 25cm de 

gruix, amb dos cambres que delimiten la separació entre el pou de bombament i la 

cambra on s’ubica la valvuleria (incloent vàlvula comporta + vàlvula retenció per a 

cada conducció particular) i caldereria: 1 canonada general que va al procés Actiflo (en 

el cas del bombament terciari) i en l’arqueta del bombament al camp de golf, una altra 

conducció general que va cap al club Bonmont L’armat és de malla electrosoldada, 

acompanyada dels corresponents armats de reforç i esperes. 

8.2.17 Procés Actiflo 

El sistema Actiflo és un procés de clarificació d'aigües basat en el principi de la 

separació de l'aigua, per decantació lamel·lar de corrent ascendent, de flòculs químics 

prèviament coagulats i fixats, amb l'ajuda de polímers, sobre un suport granular de 

microsorra. La floculació llastrada permet a l’Actiflo assegurar valors de decantació 

elevats, i obtenir altes velocitats ascensionals en aquest. 

El producte coagulant s'afegeix a l'aigua bruta com a primer pas en el tanc de 

coagulació. La coagulació s'aconsegueix, mitjançant agitació ràpida, en un temps de 2 

minuts. 

L'aigua coagulada passa posteriorment al tanc d'injecció. En aquest tanc, la microsorra 

s'afegeix i es barreja per mitjà d'un agitador amb control de velocitat. La barreja es 

realitza a l'interior d'aquest. 

El floculant s'afegeix quan l'aigua passa del tanc d'injecció al tanc de maduració. En 

aquest tanc es donen les condicions adequades per a la formació de "ponts" de 

polímers entre la microsorra i les partícules coagulades, formant flòculs fàcilment 

sedimentables. La gran superfície específica disponible amb la microsorra, afavoreix 

aquest procés. 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Memòria  28 

 

Després de la floculació, l'aigua passa al decantador. Els flòculs decanten més 

ràpidament que en altres processos de sedimentació, pel fet que la microsorra 

augmenta considerablement el pes dels flòculs. L'aigua tractada passa a través de les 

lamel·les, i es recull per mitjà de canals superiors amb abocadors. 

El fang precipitat i sedimentat i la microsorra s'extreuen de la part inferior del 

decantador i són bombats cap a l’hidrocicló, a un cabal corresponent al 4 o 5% del 

cabal d'alimentació d'aigua bruta a tractar. 

L’obra civil d’aquests tancs és de formigó armat amb solera i paret de 25cm de gruix. 

L’armat és de malla electrosoldada, acompanyada dels corresponents armats de reforç 

i esperes. 

8.2.18 Filtre de tambor 

El Filtre de Tambor Rotatori Hydrotech és un equip mecànic, de disseny i construcció 

robust, amb poques peces mòbils que garanteixen una vida útil molt llarga amb baixos 

costos de manutenció. 

Pel cabal a tractar s’instal·larà el model 802, amb una capacitat màxima de 86,4 m3/h 

(24 l/s), obertura de malles de 18 micres i amb 4 elements de filtració. 

L'aigua flueix per gravetat des de l'interior del tambor cap a fora. Els sòlids són 

separats de l'aigua per la malla micromètrica. A mesura que la malla es cobreix de 

sediment, es produeix un augment del nivell a l'interior del Tambor, el que activa el 

retrorentat que retira els sòlids de la malla sent portats cap a la safata recol·lectora, 

que els condueix a l'exterior. 

El Filtre de Tambor Rotatori Hydrotech és un equip automàtic, autonetejador, 

especialment dissenyat per aconseguir una gran eficiència de separació o recuperació, 

on és essencial prevenir la ruptura o disgregació de les partícules filtrades. Els panells 

filtrants, posseeixen una varietat d'obertures de microtamissos per aconseguir la millor 

relació entre cabal a tractar i percentatge de remoció. 

El Filtre de Tambor Rotatori està fabricat en Acer Inoxidable 304 SS o 316 SS. Per 

ambients corrosius, els seus components poden ser fabricats en titani o altres aliatges 

especials. La malla filtrant està feta en polièster o acer inoxidable 316SS, de manera 

que pot resistir qualsevol tipus de rentat (vapor directe, àcid, etc) 
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8.2.19 Desinfecció ultraviolada 

La desinfecció d'aigua per radiació ultraviolada (UV) és un procediment físic, que no 

altera ni la composició química, ni el gust ni l'olor de l'aigua. La seguretat de la 

desinfecció U.V. està provada científicament i constitueix una alternativa segura, 

eficaç, econòmica i ecològica enfront d'altres mètodes de desinfecció de l'aigua, com 

ara la cloració. 

La radiació U.V. constitueix una de les franges de l'espectre electromagnètic i posseeix 

major energia que la llum visible. La irradiació amb raigs U.V. dels gèrmens presents 

en l'aigua provoca una sèrie de danys en la seva molècula d'ADN, que impedeixen la 

divisió cel·lular i causen la seva mort. 

La radiació més germicida és aquella amb una longitud d'ona de 254 nanòmetres. 

L'ADN exposat a aquesta energia presenta un màxim d'absorció, produint-se una 

inactivació irreversible en el creixement dels gèrmens. 

L’equip es pot subministrar tant en Acer Inoxidable 316 com a Polietilè, tots ells amb 

diferents acabats, accessoris i opcions. 

L’esterilitzador UV està compost per: 

• 1. - Cambra de Irradiació 

• 2. - Tub de quars 

• 3. - Llum germicida 

• 4. - Quadre elèctric constituït per: 

- Interruptor / pilot de funcionament 

- Pilot d'alarma d'avaria 

- Mesurador d'intensitat U.V. opcional 

- Preparat per incorporar alarma acústica o visual 

 

El model escollit és el 3PE85 WS, amb una capacitat de tractament de 85 m3/h, amb 3 

llums L-2071 (207W), un consum de 714 W i sistema de neteja. 

8.2.20 Dipòsit d’emmagatzematge 

L’aigua tractada per l’ERA durant el dia serà emmagatzemada en un dipòsit amb la 

capacitat suficient per poder acumular l’aigua produïda durant aquest temps. 

Posteriorment, serà conduïda fins l’arqueta de bombament al camp de golf i es 

bombejarà durant la nit. 
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El dipòsit serà de forma de circular de 15m de diàmetre interior i 9 m d’alçada útil 

d’aigua, en formigó projectat, i amb combinació tant d’armadura activa com passiva, 

per a que el formigó quedi post-tessat.  

 

9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

No es preveuen expropiacions ja que la totalitat de les obres es realitzarà dins la 

parcel·la propietat de l’ACA. 

Tampoc es preveu cap afecció a serveis externs a l’EDAR. 

 

10. AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA, PEIN I ZMT 

En la realització de l’ampliació de la depuradora de Mont-roig del Camp (Àrea 

costanera), no es preveu afecció a llera pública ni zona marítim- terrestre. 

Pel que fa a la Xarxa Natura 2000, Pla d’Espais d’Interès Natural i Espais Naturals de 

Protecció Especial tampoc es detecta cap afecció,  

 

11. INFORME AMBIENTAL 

L’increment previst en el volum i càrrega contaminant d’aigües és de més de 10.000 

habitants equivalents doncs la planta actual té capacitat per 48.000 habitants 

equivalents i es preveu una ampliació pel disseny futur de 72.000 habitants 

equivalents, fet que suposa que el projecte s’inclogui en 2 supòsits recollits en el 

redactat de l’Annex II: Projectes contemplats en l’apartat 2 de l’article 3 del Reial Decret 

Legislatiu 1/2008, de l’onze de gener de 2008, pel que s’aprova el text refós de la Llei 

d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes: 

“Grup 8 Projectes d’enginyeria hidràulica i gestió de l’aigua: 

d) Plantes de tractament d’aigües residuals superiors a 10.000 habitants - equivalents. 

Grup 9 Altres Projectes: 

k) Qualsevol canvi o ampliació de projectes que consten en els annexes I i II, ja 

autoritzats, executats o en procés d’execució (modificació i extensió no recollides a 

l’annex I que poden tenir efectes adversos significatius sobre el medi ambient, es a dir, 

quan es produeixi alguna de les incidències següents: 
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1. Increment significatiu de las emissions a la atmosfera. 

2. Increment significatiu dels abocaments a llera pública o al litoral. 

3. Increment significatiu de la generació de residus. 

4. Increment significatiu en la utilització de recursos naturals. 

5. Afecció a àrees d’especial protecció designades en aplicació de las Directives 

79/409/CEE del Consell, de 2 de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consell, de 21 de 

maig de 1992, o a zones humides incloses a la llista del Conveni Ramsar. ”  

 

Tant l’ampliació com l’estació regeneradora s’ubicaran en els terrenys que ja s’havien 

reservat per a aquest ús al projecte original de l’EDAR. Es tracta de terrenys que es 

troben a la mateixa parcel·la, on en l’actualitat hi ha espais lliures o bé zones 

enjardinades amb farigola (Thymus vulgaris) i romaní (Rosmarinus officinalis) i un 

parell d’arbres: una olivera (Olea europaea) i un garrofer (Ceratonia siliqua). 

Des del punt de vista ambiental cal destacar que no s’afectarà de forma significativa al 

medi, doncs la zona on es vol dur a terme el projecte no afecta cap àrea amb espècies 

protegides, hàbitats d’interès comunitari, patrimoni cultural i/o cap espai natural 

protegit. A més, cal tenir en compte que els terrenys  on es realitzarà l’ampliació més 

l’ERA ja estaven reservats per tal efecte.  

A més, cal tenir present que la valoració dels impactes al medi, ens indica que la 

magnitud d’aquests impactes és compatible amb el medi. 

Les afeccions més destacables que poden suposar les actuacions previstes en fase 

d’obra són:  

 

• Afecció al medi circumdant (sòl, vegetació i fauna) per l’emmagatzematge de 
material i circulació de vehicles i persones. 

• Afecció al medi (sòl i vegetació) en l’obertura o condicionament dels accessos 
necessaris i la construcció de noves instal·lacions 

• Afecció directa sobre la vegetació existent a la parcel·la. 

 

Tenint en compte aquestes premisses i havent avaluat la magnitud dels impactes es 

conclou que el projecte no provoca impactes crítics sobre el medi ambient i que 

després d’aplicar les mesures preventives i correctores tots els impactes residuals 

resultants de les actuacions projectades seran COMPATIBLES - MODERATS pels 

vectors geomorfologia, vegetació i fauna i COMPATIBLES per la resta de vectors, però 

en tots els casos els impactes seran molt localitzats 
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12. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

D’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de les barreres arquitectòniques, l’edifici de control i les zones visitables de 

les estacions depuradores d’aigües residuals, s’han projectat sense barreres 

arquitectòniques per a discapacitats físics. 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb els articles 63 i 69 del Reglament General de Contractació de l'Estat es 

proposa a continuació la classificació que s'ha d'exigir als Contractistes per a 

presentar-se a la licitació d'aquestes obres d'acord a l'Ordre de 28 de juny de 1991. 

Grup K 

Subgrup 8 

Categoria e 

 

14. TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es  preveu un termini d’execució de les obres de l’EDAR i l’ERA de DEU (10) mesos. 

En l' “Annex 10.Pla d’obra” s'ha inclòs el pla d'obra mitjançant un diagrama de barres, 

en compliment dels Articles 124 e) de la LLei de Contractes de les Administracions 

Públiques i l’Article 132 del Reglament General de la LLei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

 

15. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A partir del quadre de jornals i costos de maquinària i dels materials actualitzats s'ha 

dut a terme la justificació dels preus utilitzats en el present Projecte, adjuntant-se 

aquesta a l' ”Annex 12.Justificació de preus”. 

Per a l'obtenció dels preus unitaris s'ha seguit el prescrit en l'article 67 del Reglament 

General de Contractació de l'Estat, així com en les normes complementàries vigents. 
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16. REVISIÓ DE PREUS 

Al ser la durada de l’obra inferior a un any, no és d’aplicació la revisió de preus. 

S’aplicarà revisió de preus en el cas que es compleixen les condicions establertes a 

l’article 103 de la Llei de Contractes. Per a determinar el coeficient teòric de revisió de 

preus del present projecte es proposa la següent fórmula 

15,016,020,016,033,0

.

0000

0

++++=

=

S

S

C

C

E

E

H

H
K

KPP

tttt
t

tt

 

Essent: 

Pt = Preu revisat 

Po = Preu ofertat 

Kt = Coeficient de revisió en el moment d’execució t. 

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

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

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

St = Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t. 

 

Els sub-índex zero indiquen els costos en el moment de la licitació. 

 

17. SEGURETAT I SALUT EN LA CONSTRUCCIÓ 

D'acord amb el R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre s'ha redactat un Estudi de Seguretat i 

Salut en la construcció que es presenta en l' ”Annex 19.Estudi de seguretat i salut”. El 

pressupost és de TRENTA-VUIT MIL QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-

QUATRE CÈNTIMS (38.047,44 €), s'ha inclòs com una unitat del Pressupost 

d'Execució Material del Projecte. 
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18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT 

PROJECTE 

El present Projecte consta dels documents següents: 

DOCUMENT NÚM. 1 - MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria 

Annexos 

• Annex núm.  1 Caracteristiques principals 

• Annex núm.  2 Informació existent i paràmetres disseny 

• Annex núm.  3 Estudi d’alternatives 

• Annex núm.  4 Estudi geotècnic 

• Annex núm.  5 Reportatge fotogràfic 

• Annex núm.  6 Càlculs de procés 

• Annex núm.  7 Càlculs hidràulics 

• Annex núm.  8 Definició equips mecànics 

• Annex núm.  9 Protocol de funcionament 

• Annex núm. 10 Pla d’obra 

• Annex núm. 11 Càlculs estructurals 

• Annex núm. 12 Justificació de preus 

• Annex núm. 13 Expropiacions i serveis afectats 

• Annex núm. 14 Pressupost per a coneixement de l’administració 

• Annex núm. 15 Estudi d’explotació 

• Annex núm. 16 Afeccions a llera, PEIN i ZMT 

• Annex núm. 17 Estudi d’impacte ambiental 

• Annex núm. 18 Camí d’accés 

• Annex núm. 19 Estudi de seguretat i salut 

• Annex núm. 20 Estudi de gestió de residus 

 

DOCUMENT NÚM. 2 - PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. 4 - PRESSUPOST 

• Amidaments 

• Quadre de Preus núm. 1  

• Quadre de Preus núm. 2  



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Memòria  35 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.704.961,71 €

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.704.961,71 221.645,02 €

  6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.704.961,71 102.297,70 €

Subtotal 2.028.904,43 €

18,00 % IVA SOBRE 2.028.904,43 365.202,80 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.394.107,23 €

DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL CENT SET AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.394.107,23 €

Despeses per expropiacions 0,00 €

Despeses per serveis afectats 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER L'ADMINISTRACIÓ 2.394.107,23 €

DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL CENT SET AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL CENT SET AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

El present Pressupost per a coneixement de l'Administració amb IVA puja a la quantitat de:

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:

• Pressupostos Parcials 

• Resum del Pressupost 

• Pressupost d’execució per contracta 

• Pressupost per coneixement de l’administració 

 

19. PRESSUPOSTOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

20. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 

L'ADMINISTRACIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es resumeixen les característiques principals de l’ampliació i del 

tractament terciari de l’EDAR de Mont-Roig del Camp costanera. Es preveu ampliar la 

capacitat de depuració en un 50% de l’actual per a l’any horitzó 2020. A més, 

s’implantarà un tractament terciari amb una capacitat inicial per regenerar una 

quantitat d’efluent secundari de 1700 m3/dia. 

En aquest document també es recullen les dades bàsiques del projecte de l’ampliació i 

del tractament terciari de l’EDAR de Mont-roig del Camp costanera. 

En l’apèndix 1 s’inclou un plànol general explicatiu del conjunt de les obres. 

 

2. DADES DE PARTIDA 

Del sistema de Mont-roig àrea costanera s’ha de destacar una forta estacionalitat entre 

la temporada alta (estiu) i la resta de l’any. És per això que tant l’actual sistema com la 

seva ampliació han estat dissenyats per a poder fer front a aquest fet i treballar 

eficientment durant tot l’any. Les dades de partida de l’EDAR de Mont-roig són les 

següents: 

    
ACTUAL AMPLIACIÓ 

    

  
Temporada 

alta 
Temporada 

baixa 
Temporada 

alta 
Temporada 

baixa 

Població de càlcul hab 48000 10000 72000 15000 

Dotació de càlcul l/hab/d 185 200 185 200 

Cabal mig de càlcul 

m3/d 8880 2000 13320 3000 

m3/h 370 83 555 125 

l/s 102.78 23.15 154.17 34.72 

Factor punta en cabal   1.74 2 1.5 1.5 

Cabal punta de càlcul 
m3/h 643.80 166.67 832.50 187.50 

l/s 178.83 46.30 231.25 52.08 

Cabal màx a pretractament m3/h 900 250 1131 625 

Taula 1: Dades actuals extretes del Projecte d’Obra Executada de l’Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals de Mont-roig del Camp (Baix Camp). 
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2.1 CÀLCULS DE POBLACIÓ I CABALS 

Com a origen de dades per a l’estudi de població s’ha treballat amb: 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 
de novembre de 2006, publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 
2007. 

• Idescat. Institut d’estadística de Catalunya. 

• Anàlisi del sanejament de Mont-roig del Camp. ACA, Maig 2007. 

• Dades IBI, dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

• Capacitat dels Càmpings connectats al sistema de Mont-roig del Camp Àrea 
Costanera, dades facilitades pels propietaris. 

• Projecte d’Obra executada Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mont-
roig del Camp (Àrea Costanera) (Baix Camp). Novembre 2007. 

• Analítiques facilitades per AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A. (AUDING). 
Període 14/7/08 - 14/1/10. 

 

3. CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

Com a origen de dades per a l’estudi de les característiques de les aigües residuals 

s’ha treballat amb les Analítiques facilitades per l’empresa que realitza el control de 

l’explotació de la planta (AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A.,AUDING), entre juliol del 

2008 i gener del 2010. Així mateix, aquestes dades s’han contrastat amb els resultats 

de les analítiques realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) entre juny del 

2010 i febrer del 2011. 

 

3.1 CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES 

Els paràmetres de disseny adoptats per a l’ampliació de l’EDAR són els següents: 

      AMPLIACIÓ 

    

  
Temporada Alta Temporada 

Baixa     

DBO5 

Concentració 
Càrrega 

mg DBO5/l 300 300 

kg DBO5/d 3996 900 

kg DBO5/h 167 38 

Dotació 
contaminant 

g/hab/d 60 60 
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      AMPLIACIÓ 

MES Concentració 
Càrrega 

mg MES/l 350 350 

kg  MES/d 4662 1050 

kg MES/h 194 44 

DQO Concentració 
Càrrega 

mg DQO/l 655 655 

kg DQO/d 8725 1965 

kg DQO/h 364 82 

Nitrogen Total 
Kjehldal 

Concentració 
Càrrega 

mg Nt/l 76 76 

kg  Nt/d 1012 228 

kg Nt/h 42 10 

Fòsfor Concentració 
Càrrega 

mg Pt/l 10 11 

kg Pt/d 133 33 

kg Pt/h 6 1 

Taula 2: Contaminació a l’arribada de la planta  

 

3.2 RESULTATS A OBTENIR 

3.2.1 Resultats a l’efluent secundari 

Caldrà garantir de manera continuada i permanent les següents concentracions a 

l’efluent de l’estació depuradora, d’acord amb la Directiva del Consell de les 

Comunitats Europees sobre tractament d’aigües residuals urbanes, 91/271 CEE: 

 

PARÀMETRES   VALOR 

DBO5 mg/l ≤ 25 

DQO mg/l ≤ 125 

MES mg/l ≤ 35 

Sequedat de fangs % 25 

Taula 3. Paràmetres de sortida de l’efluent secundari segons Directiva 91/271 CEE 

 

 

3.2.2 Resultats a l’efluent terciari 

Caldrà garantir de manera continuada i permanent les següents concentracions a 

l’efluent del tractament terciari, segons el Reial Decret 1620/2007, del 7 de desembre, 

pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades: 
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ÚS PREVIST DE L'AIGUA 

VALOR MÀXIM ADMISSIBLE 

NEMATODES 
INTESTINALS 

ESCHERICHIA 
COLI 

SÒLIDS EN 
SUSPENSIÓ TURBIDESA 

4.- USOS RECREATIUS   

QUALITAT 4.1                                                                                                                 
a) Reg de camps de golf 1  ou/10 L 

200 UFC/100 
mL 

20 mg/L 10 UNT 

Taula 4. Paràmetres de sortida de l’efluent terciari segons Reial Decret 1620/2007 

 

 

4. EDAR: SITUACIÓ ACTUAL I FUTURA 

4.1 SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment la línia d’aigua  consta dels següents elements: 

Pretractament: 

• Pou d’entrada 

• 1 Tamís  

• 2 Dessorradors-desgreixadors 

• Sistema extracció de sorres 

• Sistema classificador de sorres 

• 1 Contenidor de sorres 

• Sistema arrossegament de greixos 

• Sistema separació de greixos 

• 1 Contenidor de greixos 

• 1 By-pass previ al biològic 

 

Arqueta de repartiment a biològic 

Reactors biològics: 

• 2 Tancs circulars airejats, 15 m diàmetre 

 

Arqueta repartiment a decantació 

Decantació secundària: 

• 2 Decantadors circulars, 20 m de diàmetre 

 

1 Pericó de sortida i cabalímetre 
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Actualment la línia de fangs  consta dels següents elements: 

• Arqueta de recirculació i purga 

• Bombament de recirculació i purga 

• 1 Espessidor, 8 m de diàmetre 

• 1 Centrífuga 

 

 

En l’actualitat hi ha 2 edificis: 

• Edifici de control (sala de control, laboratori) 

• Edifici industrial: bombament de fangs espessits, deshidratació, dosificació de 
polielectrolit, sala de quadres elèctrics, bufadors. 

 

A continuació s’adjunta un llistat dels equips existents a la planta: 

 

  1 Tamís de fins. QUILTON   

  2 Dessorradors- desgreixadors: 2 Bombes centrífugues FLYGT DP-3068-MT-
482 

  4 Difusors venturi circulars. Tipus AEROFLOTT 

  1 Classificador de sorres de cargol DAGA 

  1 Separador de greixos rasquetes DAGA 

   

  Aireació: 2 Graelles per a difusors, 261 connexions per 
graella 

  522 Difusors de membrana ROEFLEX 316, 
ROEDIGER 

  2 Vehiculadors de flux horitzontal FLYGT      
SR-4410/1700 S 

  5 Bufadors d’èmbols rotatius AERZEN GM25S  

    

  Decantació: 2 Ponts decantadors de rasquetes DAGA 

    

Recirculació i purga: 
3 Bombes centrífugues submergibles 
recirculació. FLYGT NP-3102-LT-410 Q: 175 
m3/h 

  1 Variador de freqüència electrònic. 
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  2 Bombes centrífugues submergibles purga. 
FLYGTDP-3068-HT-261 Q: 14 m3/h  

  1 Polipast d’accionament manual 150kg 

    

  Flotants i desguassos: 
3 Bombes centrífugues submergibles.              
(1 Flotants+ 2 Drenatges).                                
Q: 14 m3/h FLYGT CP-3068-HT-261 

  1 Polipast d’accionament manual. 150 kg 

  Espessiment de fangs: 1 Pont espessidor de fangs. DAGA 

  2 Bombes desplaçament positiu, NETZSCH Q: 
9 m3/h 

    

  Deshidratació de fangs: 1 Equip de preparació de polielectrolit V: 850 l. 
TFB-OBL. Model PLB-850  

  1 Decantador centrífug per a fangs. PIERALISI. 
Model FP 600 2 RS/M 

  2 Bombes de desplaçament positiu.                   
Q: 0.5 m3/h. NETZSCH 

  1 Cargol transportador inclinat. COMES 

  1 Grup de pressió amb calderí aigua de servei. 
ESPA CPD 10-40  

    

  Mesuradors: 2 Sondes Oxigen dissolt. ENDRESS+HAUSER 

  2 Sondes potencial Oxidació - Reducció. 
ENDRESS+HAUSER 

  1 Mesurador de cabal electromagnètic.DN300 
.PROMAG 50. ENDRESS+HAUSER 

  1 Mesurador de cabal electromagnètic. DN400. 
PROMAG 50. ENDRESS+HAUSER 

  1 Mesurador de cabal electromagnètic. DN80. 
PROMAG 50. ENDRESS+HAUSER 

  1 Sensor de sulfhídric. MONICON 

  1 Sensor d’oxigen. MONICON 

  



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 1. Característiques principals  8 

 

4.2 AMPLIACIÓ FUTURA 

Les obres que s’engloben dins del present projecte són les següents: 

Ampliació EDAR 

Línia d’aigua: 

• Actuació en el pou d’entrada 

• Actuació sortida del pretractament 

• Nova arqueta de repartiment a biològic 

• Nou reactor biològic 

• Ampliació de bufadors del biològic 

• Nova arqueta de repartiment a decantació 

• Nou decantador secundari 

• Nova arqueta de sortida + cabalímetre pel nou decantador 

 

Línia de fangs: 

• Nou espessidor 

• Nova arqueta de recirculació i purga de fangs 

• Actuacions arqueta de flotants i desguassos/recirculació i purga actual 
(aprofitament arqueta existent) 

• Ampliació de la deshidratació de fangs 

• Ampliació de la dosificació de polielectrolit 

• Nova sitja de fangs 

 

Instal·lacions auxiliars: 

• Nova instal·lació per la recepció de cubes procedents de fosses sèptiques 

• Ampliació de l’edifici industrial 

• Instal·lació de compressor 

• Ampliació potència i xarxa elèctrica 

• Urbanització 

• Ampliació de desguàs i retorn a capçalera 

 

 

Tractament terciari 

• Arqueta de repartiment a terciari / sortida nova línia 

• Bombament efluent secundari a tanc mescla 
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• Tanc de mescla coagulació-floculació-maduració 

• Decantador lamel·lar 

• Filtre de tambor 

• Desinfecció ultraviolada 

• Tanc de regulació diürn (24 hores) 

• Bombament efluent terciari a camp de golf 

 

 

5. RESUM DE LES DADES DEL PROJECTE 

5.1 OBRA CIVIL 

L’obra civil de l’ampliació de l’EDAR + l’ERA del present projecte es pot resumir en les 

següents dades: 

MOVIMENT DE TERRES 

Excavacions en desmunt 8115,484 m3 

Excavacions de rases, pous i fonaments 3207,086 m3 

Repàs de sòls i talussos, i piconatge de terres 784,236 m3 

Terraplenat i piconatge de terres i granulats 425,845 m3 

Reblerts de materials filtrants per a drenatges 319,742 m3 

Excavació de terra vegetal 2118,301 m2 

      

DEMOLICIONS I ENDERROCS 

Enderrocs d'estructures 122,195 m3 

Demolicions d'elements de vialitat 39,2 m2 

Arrancada l'elements d'enllumenat 1 u 
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ESTRUCTURES 

Estructures d'acer 5927,130 kg 

Formigó estructural 515,720 m3 

Formigó projectat 1892,228 m2 

Armadures passives 36995,613 kg 

Encofrats 2754,127 m2 

      

FERMS I PAVIMENTS 

Subbase (Base de Tot-U) 138,69 m3 

Vorades 235,82 m 

Paviments de formigó 9,6 m3 

Paviments de mescla bituminosa 103,44 t 

Escales 5 m 

 

 

6. Valoració 

P.E.M...................................................................................  1.704.961,71  € 

Costos d’explotació estimats anuals (amb IVA) ................379.339,28 €/any 

Repercussió sobre el m3 d’aigua tractada …………………..0,1736 €/m3  
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1.  INTRODUCCIÓ 

Per al dimensionament de les noves instal·lacions necessàries per a l’ampliació i 

tractament terciari de Mont-roig del Camp, s’han recopilat i analitzat els estudis previs 

vinculats a l’EDAR objecte del projecte. 

En aquest document també es recullen els resultats analítics, tant de l’influent com de 

l’efluent. 

 

2. CÀLCULS DE POBLACIÓ I ESTUDI DE CABALS 

2.1 AMPLIACIÓ DE L’EDAR 

Com a origen de dades per a l’estudi de població s’ha treballat amb: 

• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mont-roig del Camp, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 30 
de novembre de 2006, publicat al DOGC núm. 4869, de data 25 d’abril de 
2007. 

• Idescat. Institut d’estadística de Catalunya. 

• Anàlisi del sanejament de Mont-roig del Camp. ACA, Maig 2007. 

• Dades IBI, dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. 

• Capacitat dels Càmpings connectats al sistema de Mont-roig del Camp Àrea 
Costanera, dades facilitades pels propietaris. 

• Projecte d’Obra executada Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mont-
roig del Camp (Àrea Costanera) (Baix Camp). Novembre 2007. 

• Analítiques facilitades per AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A. (AUDING). 
Període 14/7/08 - 14/1/10. 

 

L’aigua que arriba a la planta prové de les urbanitzacions Via Marina i Casalots, i de 

l’estació de bombament (E.B.) de l’Estany Gelat. Actualment, degut a la restricció de 

cabal en la planta, des de l’E.B de l’Estany Gelat es deriva part de les aigües que hi 

arriben cap a l’emissari. Al no disposar de cabalímetres no es coneix el cabal real 

actual que hauria d’arribar a la depuradora. Actualment la manca de comptadors 

també impossibilita disposar dels cabals d’abastament. Per tant, s’ha optat per 

fonamentar l’estudi en les dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, 

l’ACA i els propietaris dels càmpings connectats.  
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Es conclou que quan hi arribi la totalitat de l’afluent a tractar a planta aquesta es 

trobarà per sobre del 80% de la seva capacitat.  

Actualment la depuradora de Mont-roig Zona Costanera rep els seus afluents de: 

Urb. Pins de Miramar Urb. Rústical Mont-roig Zona Ranxos – Pueblo Azahar (Casalot) 

Urb. Parc de Mont-roig Urb. La Riviera Càmping Miramar 

Urb. Sole Mio Urb. Masos d’en Blader Càmping Màrius 

Urb. Via Marina Sector nord-est (Casalot) Càmping Els Prats 

Urb. Maykao Zona Roma (Casalot) Càmping Mont-roig 

Urb. Sant Miquel El Casalot Càmping La Torre del Sol 

Urb. Guardamar Nucli de Miami Platja  

Taula 1: Nuclis connectats a l’EDAR de Mont-roig del Camp Costanera. En cursiva els nuclis que en un 
futur connectaran a l’EDAR de Mont-roig Interior. Font: ACA 

 

Segons les dades de l’estudi “Anàlisi del sanejament de Mont-roig del Camp” fet per 

l’ACA al 2007, la població total al 2010 incloent tots aquests sectors hauria de ser de 

84.824 habitants equivalents (h-e) en temporada alta, que correspon a uns 17.000 

m3/d. 

2005 2010 2015   

Hivern Estiu Hivern Estiu Hivern Estiu   

12425 76293 29456 84824 46483 93351  hab 

2485 15259 5891 16965 9297 18670  m3/dia 

Taula2: Estimació de cabals del sistema EDAR Costanera Mont-roig. Font: Anàlisi del sanejament de 
Mont-roig del Camp. ACA, Maig 2007. 

 

Degut a la forta desacceleració que han patit els nous creixements urbanístics aquests 

últims anys, s’ha volgut replantejar l’estudi de creixements i no donar per vàlides les 

dades d’aquest estudi, per evitar sobredimensionar la planta i més si es té en compte 

que en, un futur, part d’aquest cabal anirà a la nova EDAR Mont-roig Interior. 

S’ha demanat a l’Ajuntament dades actuals dels nuclis connectats a l’EDAR 

Costanera. A causa de la forta estacionalitat d’aquesta zona, no s’ha considerat el 

padró com a referència per a l’estudi de demandes. Les dades d’habitatges facilitades 
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TOTAL HE 55.433

cabal teòric actual 9772

per l’Ajuntament de Mont-roig corresponen a l’Impost sobre Béns i Immobles (IBI) de 

finals de l’any 2009, i inclouen el total d’urbanitzacions del llistat anterior. Segons l’IBI 

són 13.875 habitatges, que representa una població equivalent de 41.625 h-e. Per als 

càmpings s’ha contactat amb els propietaris per a conèixer la ocupació màxima dels 

mateixos. El total dels càmpings representa 13.808 h-e. 

Amb les dades facilitades per l’Ajuntament de Mont-roig i els càmpings de la zona, en 

data de març de 2010, s’ha estimat una població equivalent  de 55.433 h-e, molt 

inferior als 84.824 h-e dels estimats prèviament per l’ACA per l’any 2010 (veure taules 

2 i 3). 

Habitatges:
13875 1

3 hab habitatges 41.625 HE

dotació 185 l/hab/d 2 7701

Càmpings:
Els Prats + Marius 1.286 3 HE
La Torre del Sol 3.352 3 HE
Mont-roig 8.000 3 HE
Miramar 1.170 4 HE

dotació 150 l/hab/d 2071

 

 

 

 

Taula 3: Estimació de cabal actual. 1dades facilitades Ajuntament de Mont-roig del Camp, segons IBI 
desembre 2009; 2dotació extreta del Projecte d’Obra Executada EDAR; 3informació facilitada pels 

Càmpings; 4informació extreta Anàlisi del Sanejament de Mont-roig, ACA. 

 

Donant per vàlida la nova estimació, i a falta de conèixer l’entrada real de cabal a la 

planta degut a la limitació d’entrada de l’afluent i la manca de cabalímetres, es conclou 

que l’EDAR actual es troba per sobre del seu cabal de disseny (8.880 m3/d), fet que 

deriva en la necessitat de definir la seva ampliació.  
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S’ha realitzat una nova estimació de cabals partint de les totes les dades recopilades, 

on es manté la previsió d’un 3% de creixement poblacional anual, seguint el criteri dels 

estudis i projectes previs relacionats amb el municipi. Es calcula la població futura 

segons la següent expressió exponencial:  

( )n
ana pPP ∆+×=+ 1  

On: 

Pa+n : Població futura 

Pa : Població actual  

p∆ : Increment anual de població, en %. 

n : Diferència d’anys entre població actual i futura 

 

Per a les dades de partida (any 2010), es considera com a vàlida l’estimació derivada 

de la informació facilitada per l’Ajuntament i els càmpings. 

2010 2015 2020   

55433 64262 74497  hab-equi 

9722 11270 13066  m3/dia 

Taula 4: Taula de creixements i cabals a futur 

 

En l’horitzó 2020 s’obté una estimació de 13.066 m3/d. Per tant, per a definir el cabal 

d’ampliació necessari s’ha optat per triar el cabal de 13.320 m3/d, que suposa un 

increment del 50% de la capacitat de tractament actual. 

 

2.2 TRACTAMENT TERCIARI 

Com a origen de dades per a l’estudi del cabal regenerat necessari s’ha treballat amb: 

• Informe ambiental pel Pla Especial Integral del sistema d’aigües residuals de la 
urbanització Bonmont-Terres Noves, on, entre altres coses, es realitza un 
estudi de creixement de la urbanització Bonmont Terres-Noves. 

• Publicació realitzada per l’ACA al DOGC, el 9.02.2009, per informar sobre una 
sol·licitud de concessió d’aigües regenerades, feta pel Club Bonmont Terres-
Noves, per reutilitzar-les a les seves instal·lacions per a reg. 
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El complex residencial i d’oci Bonmont Terres-Noves segueix un model constructiu 

extensiu de baixa densitat, i actualment compta amb un camp de golf de 18 forats, 602 

vivendes de diferents tipologies de model casa – jardí i els equipament i 

infraestructures associades. No obstant, es preveu la consolidació de la urbanització 

amb la construcció de 1.340 nous habitatges, dos apartahotels amb una capacitat de 

384 places, un hotel de 160 places, una nova zona esportiva, una zona comercial i 

l’ampliació d’algunes infraestructures d’equipaments. Aquesta ampliació d’habitatges i 

hotels finalitzaria el 2015. 

S’estima que per a cobrir la totalitat de les necessitats hídriques anuals previstes del 

camp de golf i d’altres àrees verdes de la urbanització es necessitarien 623.116 

m3/any, el que significa un cabal mitjà de 1700 m3/dia. 

 

3. CARACTERITZACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

Per a la caracterització de les aigües residuals s’ha treballat amb les analítiques 

facilitades per AUDITORIAS E INGENIERIA, S.A. (AUDING), encarregats del control 

de l’explotació de la planta. Les dates facilitades són del període 14/7/08 - 14/1/10. Així 

mateix, aquestes dades s’han contrastat amb els resultats de les analítiques 

realitzades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) entre juny del 2010 i febrer del 

2011. (veure Apèndix) 

3.1 CARACTERÍSTIQUES DE L’INFLUENT DE L’EDAR 

Els paràmetres de disseny adoptats per a l’ampliació de l’EDAR són els següents: 

      AMPLIACIÓ 

    

  
Temporada Alta Temporada 

Baixa     

DBO5 

Concentració 
Càrrega 

mg DBO5/l 300 300 

kg DBO5/d 3996 900 

kg DBO5/h 167 38 

Dotació 
contaminant 

g/hab/d 60 60 

MES Concentració 
Càrrega 

mg MES/l 350 350 

kg  MES/d 4662 1050 

kg MES/h 194 44 

DQO Concentració 
Càrrega 

mg DQO/l 655 655 

kg DQO/d 8725 1965 

kg DQO/h 364 82 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)                    711-PRO-OP-5344 

Annex 2. Informació existent    7 

 

      AMPLIACIÓ 

Nitrogen Total 
Kjehldal 

Concentració 
Càrrega 

mg Nt/l 76 76 

kg  Nt/d 1012 228 

kg Nt/h 42 10 

Fòsfor Concentració 
Càrrega 

mg Pt/l 10 11 

kg Pt/d 133 33 

kg Pt/h 6 1 

Taula 5: Contaminació a l’arribada de la planta  

 

3.2 RESULTATS A OBTENIR 

3.2.1 Resultats a l’efluent secundari 

Caldrà garantir de manera continuada i permanent les següents concentracions a 

l’efluent de l’estació depuradora, d’acord amb la Directiva del Consell de les 

Comunitats Europees sobre tractament d’aigües residuals urbanes, 91/271 CEE: 

PARÀMETRES   VALOR 

DBO5 mg/l ≤ 25 

DQO mg/l ≤ 125 

MES mg/l ≤ 35 

Sequedat de fangs % 25 

Taula 6. Paràmetres de sortida de l’efluent secundari segons Directiva 91/271 CEE 

 

3.2.2 Resultats a l’efluent terciari 

Caldrà garantir de manera continuada i permanent les següents concentracions a 

l’efluent del tractament terciari, segons el Reial Decret 1620/2007, del 7 de desembre, 

pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades 

ÚS PREVIST DE L'AIGUA 

VALOR MÀXIM ADMISSIBLE 

NEMATODES 
INTESTINALS 

ESCHERICHIA 
COLI 

SÒLIDS EN 
SUSPENSIÓ TURBIDESA 

4.- USOS RECREATIUS   

QUALITAT 4.1                                                                                                                 
a) Reg de camps de golf 1  ou/10 L 

200 UFC/100 
mL 

20 mg/L 10 UNT 

Taula 7. Paràmetres de sortida de l’efluent terciari segons Reial Decret 1620/2007 
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4. BOMBAMENTS, COL·LECTORS I EMISSARI 

Per a comprovar les necessitats degudes a l’ampliació i el tractament terciari en els 

col·lectors i bombaments d’entrada, així com en l’emissari s’ha treballat amb: 

• Projecte As-Built de l’impulsió en alta i retorn a l’estació depuradora d’aigües 

residuals de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera). Maig 2007. 

• Anàlisis del sanejament de Mont-roig del Camp. ACA. Maig 2007. 

• Projecte d’Obra Executada Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mont-

roig del Camp (Àrea Costanera) (Baix Camp). Novembre 2007. 

• Projecte Constructiu del Nou emissari terrestre i submarí al sistema de 

sanejament de Mont-roig del Camp (Àrea Costanera). Maig 2008. 

 

4.1 CONCLUSIONS 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT A EDAR COSTANERA 

Ubicada al costat de les vies del tren, és de tipologia semi-enterrada. 

Rep les aigües procedents de l’estació de bombament de l’Estany Gelat (mitjançant 

impulsió) i de les urbanitzacions de Pins de Mar, Parc de Mont-roig i Sole Mío, així 

com del Càmping Miramar i del nucli de Miami Platja. 

Aquestes aigües s’envien cap a l’EDAR costanera mitjançant un sistema d’impulsió i 

retorn, i tot el sistema de bombament està format pels següents elements:  

1. Canonada d’impulsió DN-500 PN-10, de 2.600 m de longitud i de polièster 

reforçat de fibra de vidre. 

2. Canonada d’impulsió DN-250 PN-10, de 2.600 m de longitud i de polièster 

reforçat de fibra de vidre. 

3. Col·lector de retorn DN-500  PN-2, de 2.467 m de longitud i de polièster 

reforçat de fibra de vidre. 

4. Col·lector sobreeixidor DN-500, de 80 m de longitud i de formigó armat. 

5. Sistema de bombament format per 4 bombes: 

- 2 bombes centrífugues tipus horitzontal (1 en funcionament + 1 en 

reserva)  

Marca KSB / Model: KWP-K125-500/P06 
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Q = 70 l/s /  Alçada Manomètrica de 69 mca 

- 2 bombes centrífugues tipus horitzontal (1 en funcionament + 1 en 

reserva) 

Marca KSB / Model: KWP-K250-630/P08 

Q = 235 l/s /  Alçada Manomètrica de 53 mca 

Aquestes bombes tenen 2 espais de reserva. 

 

Aquesta estació de bombament, envia les aigües residuals que rep cap a l’Estació 

Depuradora costanera. 

També pot enviar les aigües fins a l’emissari submarí existent, per gravetat amb un 

cabal Q=270 l/s, o per impulsió amb un cabal Q=330 l/s.  

Finalment, el col·lector de retorn de la Depuradora costanera, que hauria de 

desguassar les aigües a l’emissari existent, no ho fa degut a problemes d’estanqueïtat 

per ruptures de juntes a la zona de l’Estany Gelat. 

 

EMISSARI  EXISTENT 

Col·lector que té per inici l’estació de bombament a l’EDAR costanera de Mont-roig del 

Camp i final a una cota aproximada de -30 m al mar. 

Està format per un tub DN-500 [mm], la seva longitud és de 2.240 m, i ha estat 

projectat per transportar un Qmàx = 972 m3/h. 

Degut a problemes d’estanqueïtat per ruptures a les juntes en la zona de l’Estany 

Gelat (que és zona protegida), està previst construir un nou emissari  (ja projectat) 

submarí fora de l’àmbit protegit.  

 

EMISSARI FUTUR 

Nou col·lector DN-500 – PE100  PN16, de uns 2.367 m de longitud, de polièster d’alta 

densitat, amb un funcionament per gravetat. A l’entrada a la depuradora, el material 

passa a ser Acer Galvanitzat. Està dissenyat per a portar un Qmàx = 1.131 m3/h. 

Actualment no es troba executat, tot i que està projectat. 

La seva funció serà recollir les aigües procedents del col·lector de retorn de la 

Depuradora costanera. 
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MES DBO5 DQO NKT NO2 NO3 NT PT MES DBO5 DQO NKT NO2 NO3 NT PT MES DBO5 DQO N PT
mg/l mg/l O 2 mg/l O 2 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l O 2 mg/l O 2 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l % % % % %

14/07/2008 492 369 687 4 21 85 99 94 88
04/08/2008 652 685 1210 46 1,0 47 4,7 8 10 39 11 2,3 13 1,6 99 99 97 72 67

08/09/2008 226 214 1135 66 1,0 67 4,6 6 14 47 3 6,8 9 13,4 97 93 96 86 -194

06/10/2008 222 181 542 39 1,0 40 12,4 10 10 76 2 1,3 3 6,4 96 94 86 92 48

x 09/10/2008 220 300 411 46 0,07 0,5 47 6,9 4 3 30 1 0,47 22,0 23 5,5 98 99 93 50 20

03/11/2008 92 58 207 22 1,0 23 3,8 7 10 47 3 1,3 4 3,7 92 83 77 82 2

x 11/11/2008 280 90 167 68 0,05 0,5 69 8,4 7 3 61 1 0,26 27,0 28 4,8 98 97 63 59 43

02/12/2008 54 92 204 31 1,0 32 5,6 12 10 43 4 6,8 11 3,8 78 89 79 67 33

14/01/2009 170 242 459 92 1,0 93 9,0 8 10 47 9 5,6 15 1,3 95 96 90 84 85

x 15/01/2009 1600 1350 2410 97 0,08 2,0 99 28,0 21 10 30 9 0,37 7,5 16 2,4 99 99 99 83 91

05/02/2009 228 325 640 43 1,0 44 8,3 10 10 66 14 6,8 21 2,4 96 97 90 52 71

x 12/02/2009 610 550 1480 97 0,05 0,5 98 8,0 20 13 70 19 0,48 1,2 21 1,4 97 98 95 79 83

10/03/2009 278 380 831 46 1,0 47 15 10 33 18 1,8 20 95 97 96 58

x 12/03/2009 330 300 967 78 0,09 0,5 79 14,5 4 8 46 21 0,25 1,1 22 2,2 99 97 95 72 85

x 07/04/2009 270 150 536 71 0,05 0,5 72 15,0 11 8 79 30 0,17 0,5 31 3,3 96 95 85 57 78

14/04/2009 168 288 646 39 1,0 40 17 17 87 23 22,3 45 90 94 87 -12

x 04/05/2009 440 400 989 84 0,28 0,5 85 14,0 23 20 97 61 1,90 3,8 67 14,0 95 95 90 21 0

05/05/2009 290 335 596 88 1,0 89 9 10 67 51 34,0 85 97 97 89 4

x 04/06/2009 2000 900 2660 170 0,19 0,5 171 40,0 6 3 54 6 0,18 0,5 7 6,3 100 100 98 96 84

10/06/2009 314 314 749 54 1,0 55 1 10 62 8 4,5 12 100 97 92 78

01/07/2009 440 473 946 83 1,0 84 2 10 72 24 1,3 25 100 98 92 70

x 08/07/2009 620 350 944 75 0,15 0,5 76 17,0 20 8 45 18 0,24 0,8 19 4,0 97 98 95 75 76

x 11/08/2009 330 750 2700 200 0,05 0,5 201 40,0 9 7 60 7 0,14 2,9 10 6,0 97 99 98 95 85

20/08/2009 148 157 523 94 1,0 95 10 10 62 19 2,3 21 93 94 88 78

09/09/2009 144 164 478 64 1,0 65 11 10 33 4 3,4 8 92 94 93 88

x 10/09/2009 110 1150 3530 120 0,05 0,6 121 15,5 7 4 108 2 1,00 11,0 14 6,7 94 100 97 88 57

x 08/10/2009 220 170 529 69 0,05 0,5 70 8,1 6 7 107 10 0,25 1,5 11 3,5 98 96 80 84 57

15/10/2009 456 259 628 27 1,0 28 9 10 33 20 1,8 22 98 96 95 23

02/11/2009 156 240 576 60 1,0 61 8 10 43 4 4,5 8 95 96 93 86

x 12/11/2009 510 300 890 74 0,05 0,5 75 12,5 17 27 91 5 0,28 3,0 8 1,9 97 91 90 89 85

02/12/2009 524 527 1190 47 1,0 48 3 10 62 11 1,3 12 99 98 95 75

x 22/12/2009 100 88 202 25 0,10 0,5 26 6,0 6 4 64 1 0,20 7,3 9 2,2 94 95 68 65 63

11/01/2010 208 109 349 18 10 44 91 91 87
x 14/01/2010 196 95 300 27 0,07 0,5 28 8,0 5 16 58 11 0,46 6,1 18 7,2 98 83 81 36 10

2009

2010

2008

ENTRADA SORTIDA RENDIMENT
Integrada Data

 
 

 Dades analítiques facilitades per AUDITORIAS E ING ENIERIA, S.A. (AUDING) del període 14/07/08 - 14/01 /10 
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Dades analítiques realitzades per l’Agència Catalan a de l’Aigua (ACA) entre juny del 2010 i febrer del  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
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1. INTRODUCCIÓ  

Segons l’estudi de creixements realitzat (veure Annex 2) l’ EDAR de Mont-Roig del 

Camp àrea costanera hauria de tenir una capacitat de tractament 50% superior a la 

capacitat de tractament actual. Es realitzarà l’estudi d’alternatives analitzant quines 

opcions tenim, de quines instal·lacions disposem i què hi ha a l’entorn. A partir d’aquí 

s’aniran descartant les diferents alternatives en funció de criteris tècnics, ambientals, 

econòmics, de funcionament i d’espai d’implantació. A més, s’haurà de considerar l’ 

elevada estacionalitat de la zona.   

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

Actualment, degut a problemes amb l’emissari submarí existent, i en espera de que el 

nou emissari sigui executat, l’EDAR té limitada la capacitat d’aigua a tractar en 1.000 

m3/d. Tot i així, davant la imminent resolució d’aquest problema s’ha pogut constatar 

que la depuradora existent no té capacitat suficient per a tractar l’actual demanda.  

La línea d’aigua de l’EDAR actual consta dels següents elements: 

• Pou d’entrada 

• 1 Reixa de desbast de fins 

• 2 Dessorradors-desgreixadors  

• 1 Contenidor de sorres 

• 1 By-pass previ al biològic 

• 1 Cambra de repartiment a aeració 

• 2 Tancs d’aeració circulars 

• 1 Cambra de repartiment a decantació 

• 2 Decantadors estàtics circulars 

• 1 Pericó de sortida i cabalímetre 

 

La línea de fangs: 

• 1 Aqueta de recirculació i purga 

• Bombament de recirculació i purga 

• 1 Espessidor estàtic de fangs 

• 1 Centrífuga 

• 1 Contenidor de fangs 
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Del sistema de Mont-roig àrea Costanera s’ha de destacar una forta estacionalitat 

entre la temporada alta i la resta de l’any, és per això que l’actual sistema va ser 

dissenyat per a poder fer front a aquest fet i treballar eficientment durant tot l’any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estat actual de l’EDAR de Mont-Roig del Camp Àrea costanera 

 

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

3.1 NOVA EDAR 

El primer que s’ha de plantejar és si realitzar una ampliació de l’EDAR existent o 

construir-ne una de nova. Una ampliació és més econòmica ja que, a més de l’obra 

civil dins la parcel·la de l’EDAR, s’estalvia tota la infraestructura que s’ha de muntar 

per portar l’aigua residual fins a l’EDAR i l’aigua tractada fins, en aquest cas, l’emissari. 

Però per decidir entre una o altra opció s’ha de veure si és factible una ampliació i, 

encara que ho sigui, si no seria més convenient construir-ne una depuradora nova.  
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A continuació s’analitzarà l’entorn on està ubicada l’EDAR actual, els nuclis connectats 

al sistema i la parcel·la que ocupa. 

 

3.1.1 Situació de l’EDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situació de l’àmbit de l’EDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Stuació de l’EDAR actual 
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3.1.2 Nuclis connectats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Entorn EDAR i nuclis connectats  

3.1.3 Parcel·la EDAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Parcel·la EDAR 
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D’aquestes imatges es poden extreure les següents lectures: 

- L’ampliació de l’EDAR seria possible, ja que es disposa d’espai i, a més, no s’haurien 

de fer expropiacions perquè les parcel·les pertanyen a l’ACA. 

- Tots els nuclis costaners existents a l’àmbit d’estudi estan abocant les seves aigües 

residuals al sistema. Mont-Roig del Camp poble disposa del seu propi sistema de 

sanejament. A més, l’ACA té programada la construcció d’una nova EDAR cap al nord-

est i a l’interior de l’àmbit d’estudi. Alguns dels municipis costaners que estan situats 

més a l’est passarien a abocar les seves aigües a aquest nou sistema. 

- S’observa que al costat de l’EDAR actual, al nord, existeix una gran urbanització amb 

un camp de golf. I a la costa, a prop d’on l’emissari submarí abocarà les aigües 

tractades per l’EDAR, es troba l’Estany Gelat, considerat espai protegit. 

 

Després d’analitzar totes les dades, es desestima la construcció d’una nova EDAR i es 

començaran a plantejar les alternatives d’ampliació, ja que la necessitat d’aquest 

estudi ve determinada per la saturació de l’EDAR actual i el continu creixement dels 

nuclis costaners connectats a aquesta. I ja hem vist que l’ampliació es podria realitzar 

sense cap problema. 

 

3.2 AMPLIACIÓ EDAR 

3.2.1 Dades de partida 

S’ha realitzat un anàlisi de la situació actual de l’EDAR del que es desprèn que, una 

vegada hagin finalitzats les obres de l’emissari submarí i al sistema es tracti la totalitat 

de les aigües residuals que s’hi aboquen, l’EDAR de Mont-roig del Camp costanera es 

trobarà en estat de saturació. (veure annex 2) 

A més, s’ha realitzat un estudi de la població actual i futura en el que s’obté una 

estimació de 13.066 m3/dia d’aigua residual a tractar per l’EDAR, a l’estiu, per a 

l’horitzó 2020. Per tant, per a definir el cabal d’ampliació necessari s’ha optat per triar 

el cabal de 13.320 m3/d, que suposa un increment del 50% de la capacitat de 

tractament actual. (veure annex 2) 
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3.2.2 Dades bàsiques de disseny 

La línia de procés s’ha dimensionat per un factor punta de 1,50 i un factor màxim de 

5,00. Segons l’estudi dels paràmetres de disseny realitzat a l’annex 7 , els elements 

necessaris per l’ampliació de la planta + el tractament terciari són: 

• Un (1) reactor circular de les mateixes dimensions que els dos existents 

• Dues (2) bufants de les mateixes característiques que les 5 existents 

• Un (1) decantador circular de les mateixes dimensions que els dos existents 

• Un (1) nou espessidor, de dimensions a confirmar depenent de la quantitat de 

fangs externs a tractar 

• Dues (2) bombes de recirculació de fangs, 2 bombes submergibles per 

bombejar a terciari i 2 bombes per bombejar a camp de golf. 

• Una (1) bomba de purga de fangs de les mateixes característiques que les 

actuals 

• Una nova arqueta per bombejar l’efluent a regenerar 

• Un tanc de coagulació, de floculació, maduració i de decantació lamel·lar, tots 

ells pertanyents al procés actiflo 

• Un filtre de tambor 

• Una desinfecció ultraviolada 

• Un dipòsit per emmagatzemar l’aigua regenerada durant el dia i poder 

bombejar-la per la nit 

• Una arqueta per agafar l’aigua del dipòsit i bombejar-la al camp de golf 

 

A més, caldrà analitzar els següents aspectes: 

• Cal comprovar si les bombes d’extracció de sorres són suficients, depenent de 

la quantitat de sorres que hi arriben. 

• El temps de retenció de disseny dels reactors biològics existents és massa 

ajustat (6,69 h a Qmig), tot i així la nova línia s’ha dimensionat igual que l’actual 

per afavorir el bon funcionament. De la mateixa manera succeeix amb els 

decantadors, al tractar-se de fangs joves, 5 dies, i treballar amb una càrrega 

hidràulica per sobre 0.5 m3/m2/h, a cabals màxims podria haver-hi problemes 
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en la decantació. Considerant que en un futur part d’aquest cabal anirà a la 

nova EDAR de Mont-roig interior, aquests milloraran el seu funcionament. 

• S’estudiarà l’ampliació i possible nova ubicació de les arquetes existents. 

• Amb un nou espessidor de dimensions iguals a l’actual es treballaria amb una 

càrrega de sòlids del voltant de 29 kg/m3/d. Amb els fangs que provenen de 

Rifà resultaria una càrrega del voltant de 34 kg/m3/d. En aquest cas seria 

recomanable dissenyar un nou espessidor major que l’existent.  

• L’edifici industrial s’ha d’ampliar per a col·locar les noves bufants. Actualment 

existeix espai suficient per a ampliar el mateix. Resta pendent estudiar 

l’ampliació de la deshidratació de fangs, considerant la totalitat de fangs a 

tractar (incloent els de fora). 

 

3.2.3 Alternatives 

Un cop definits els elements necessaris pel tractament del nou cabal, es defineixen 

dues alternatives d’implantació possibles dels nous elements de l’EDAR de Mont-roig 

del Camp àrea costanera . Ambdues alternatives només difereixen en la col·locació del 

nou decantador (veure figures 5 i 6).  El nou reactor només es pot situar en línia amb 

els dos existents degut a la configuració actual de la planta. L’espessidor es situa al 

nord de l’actual evitant ocupar l’espai que actualment hi ha al costat de l’edifici 

industrial, permetent l’ampliació del mateix per a la col·locació de les noves bufants, i 

oferint un millor accés tant als espessidors com a l’actual edifici. Les dues alternatives 

es plantegen dins de la zona expropiada per l’ACA. 

3.2.3.1 Alternativa 1 

Aquesta alternativa contempla la col·locació del nou decantador equidistant dels dos 

actuals, fet que afavoreix un millor repartiment de cabal i per tant una major eficiència 
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Figura 6. Alternativa 1 

3.2.3.2 Alternativa 2 

Aquesta alternativa presenta el nou decantador en línia amb els actuals. Aquesta opció 

implica una major tala dels arbres que envolten la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Alternativa 2 
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3.2.3.3 Conclusions 

Degut a que es tracta d’una ampliació del 50%, s’opta per fer una línia nova amb les 

mateixes característiques de les existents. Les alternatives d’emplaçament dels nous 

elements es veuen limitades a la distribució actual.  

L’alternativa 1, amb la distribució equidistant dels decantadors sembla tècnicament 

més favorable, a més implica una menor tala d’arbres, pel que ambientalment seria 

també més favorable. Però s’ha de tenir en compte el fet que el nou reactor només 

admet la col·locació en línia amb els altres 2, que s’hauran d’ampliar i, per tant, 

reubicar  les arquetes de repartiment, tant de reactors com de decantadors, i també 

s’haurà d’ampliar l’arqueta de recirculació i purga.  

Per tant, si  finalment s’optés per realitzar una ampliació, aquesta es realitzaria segons 

l’alternativa 2, que és la que oferiria una millor implantació i un funcionament òptim de 

la planta. Es tindria una distribució simètrica dels elements de la planta. 

3.3 AMPLIACIÓ EDAR + REUTILITZACIÓ 

Quan s’ha analitzat l’entorn de l’àmbit d’estudi s’ha detectat a prop de l’EDAR la 

presència d’una gran urbanització amb camp de golf; Bonmont-Terres Noves.  

Paral·lelament s’ha realitzat una consulta a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per 

veure quines actuacions o concessions hi han associades a l’EDAR de Mont-Roig 

costanera. La resposta va ser que el Club Bonmont ha demanat una concessió d’aigua 

regenerada per reutilitzar-la a les seves instal·lacions per a reg.  

S’ha buscat més informació i s’ha trobat un informe ambiental pel Pla Especial Integral 

del sistema d’aigües residuals de la urbanització Bonmont-Terres Noves, on, entre 

altres coses, es realitza un estudi de creixement de la urbanització Bonmont Terres-

Noves. Es preveu una ampliació d’habitatges i hotels que finalitzaria el 2015. 

Finalment, s’esmenta que l’aigua total que necessitaria seria de 623.116 m3/any, el 

que significa uns 1700 m3/dia. 

Per tant, existeix una necessitat de reutilització que reduiria les extraccions d’aigua de 

pou utilitzada actualment per al reg del camp de golf, amb el que es milloraria l’estat 

quantitatiu de l’aqüífer. 

 

S’ha consultat si poden existir més necessitats de reutilització. Pràcticament no hi ha 

indústria ni camps agrícoles a la zona. Una altra possibilitat seria utilitzar l’aigua per ús 
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ambiental. Si es torna a donar un cop d’ull a l’entorn de l’EDAR, a la costa existeix una 

zona protegida; l’Estany Gelat (espai Natura 2000).  

 

Una vegada es coneixen les necessitats de reutilització s’ha de determinar quina 

qualitat d’aigua és necessària aconseguir i amb quins tractaments s’assoliria. 

La qualitat d’aigua que es requereix segons l’ús de l’aigua reutilitzada pot consultar-se 

al Reial Decret 1620/2007, del 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la 

reutilització de les aigües depurades 

 

En el cas d’estudi s’ha pensat en un possible ús per reg i ambiental, i el Reial decret 

estableix: 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Qualitat de l’aigua per ús recreatiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Qualitat de l’aigua per ús ambiental 
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Ara s’ha de decidir quins tractaments podrien aplicar-se a l’EDAR per assolir aquesta 

qualitat d’aigua: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 3.  Sistemes de tractaments utilitzats per eliminar els contaminants principals que porta l’aigua 

 

Per escollir el tractament més idoni s’han tingut en compte els següents criteris: 

• Els resultats dels diferents tipus de tractaments a les EDARs ja existents 

• La qualitat de l’efluent de l’EDAR existent 

• Viabilitat d’implantació segons la infraestructura existent 

• Impacte ambiental 

• El cost d’inversió inicial 

• El cost d’explotació 

 

Es plantegen 2 possibilitats per aconseguir la qualitat d’aigua desitjada per a la seva 

reutilització:  

• Ampliació + tractament terciari  
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• Tractament amb bioreactor de membranes (MBR) 

 

3.3.1 BIOREACTOR DE MEMBRANES (MBR) 

3.3.1.1 Característiques 

En les tecnologies clàssiques de depuració el fang es decanta després del reactor 

biològic. En el sistema MBR aquesta decantació se substitueix per una filtració de 

membrana, que pot ser de microfiltració o ultrafiltració. El major problema d'aquestes 

plantes és mantenir controlat l’embrutament de les membranes dins d'uns paràmetres 

raonables. 

 Gràcies a aquesta solució s’obtenen una sèrie de beneficis en l’operació d’una EDAR 

amb MBR en comparació amb els altres mètodes: 

• Total separació de la fracció sòlid-líquid 

• Possibilitat d’operació del reactor biològic a altres concentracions 

• Disminució de la superfície necessària per a una EDAR 

• Eliminació del decantador secundari 

• Alta estabilitat en front d’abocaments industrials 

• Reducció dels temps de procés.  

• Alta qualitat de l’efluent 

• Possibilitat d’ampliació de plantes existents sense obra civil.  

 

Segons la ubicació de la membrana, es pot distingir entre dos tipus de MBR, els MBR 

amb membrana submergida i els MBR externs. Les diferències entre ambdues 

tecnologies i les diferents alternatives de disseny es poden observar a la Taula 4 i 

Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 4. Característiques globals i comparatives del MBR  
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Figura 8. Alternatives de disseny amb membranes 

 

 

3.3.1.2 Conclusió 

La tecnologia de membranes té un cost molt elevat, tant d’inversió inicial com de la 

posterior explotació. Aquesta tecnologia està indicada especialment quan és necessari 

dessalar l'aigua per a la seva reutilització, quan els requeriments d'utilització són molt 

estrictes, l'espai d'implantació és molt reduït, o quan la càrrega contaminant de l'aigua 

és massa alta. 

En el cas de l’EDAR de Mont-Roig àrea costanera es descarta la seva implantació, ja 

que es disposa d’espai, la qualitat de l’influent és relativament bona (ja que 

pràcticament no existeix abocament industrial) i amb el tractament actual, que inclou 

eliminació de nutrients, s’obté un efluent amb uns paràmetres de qualitat molt bons, 

com es mostra a la taula elaborada per l’ACA fent referència a la qualitat de l'aigua 

sanejada de l'EDAR de Mont-Roig del Camp àrea costanera: 
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Taula 5. Resultats analítics de l’aigua de l’EDAR de Mont-Roig del Camp àrea costanera 

 

3.3.2 TRACTAMENT TERCIARI  

3.3.2.1 Característiques 

Els tractaments terciaris completen el tractament de les aigües quan es necessita un 

tractament major que l’aconseguit per mitjà dels tractaments primaris i secundaris. Es 

finalitza l’eliminació de nutrients, compostos dissolts, sals, metalls, sòlids en 

suspensió, color, substàncies aromàtiques, patògens, compostos orgànics no 

biodegradables. S’acostuma a realitzar en 2 etapes: 

 

 

 

 

 

 

Taula 6. Classificació dels tipus de tractaments de regeneració 
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Per tant, per escollir bé el tractament terciari a utilitzar s’han d’analitzar els següents 

aspectes: 

• El punt de partida: qualitat de l'aigua disponible. S’ha de tenir en compte la qualitat 

real de l’efluent i no la de les normes, ja que la primera acostuma a ser millor que 

la segona 

• Els objectius de qualitat de l'aigua tractada en funció dels usos posteriors  

• Les tecnologies disponibles 

• La ubicació de les instal·lacions 

• La combinació d'operacions unitàries (línia de tractament) 

• Els costos d'implantació 

• Els costos d’explotació 

 

3.3.2.2 Estudis realitzats i conclusions 

S’han consultat diferents estudis realitzats sobre l’ús de tractaments terciaris en 

diferents EDARs situades a la costa de Catalunya  per veure quins ofereixen millors 

resultats. També s’ha consultat el manual pràctic “Riego con agua residual municipal 

regenerada”, editat pel professor de la UPC Rafael Mujeriego. Les idees extretes són: 

 

I. A la tesi “Regeneració i reutilització d’aigües residuals. Tecnologia, control i 

risc”, realitzada per Esther Huertas Hidalgo a la UB, es fa un estudi a diverses 

EDARs de Catalunya, concretament a l’EDAR de Vall-llobrega/Palamós 

(Girona) i l’EDAR dels Hostalets de Pierola (Barcelona), i al sistema de 

tractament terciari localitzat a la llera del riu Besòs, a la sortida de la 

depuradora de Montcada i Reixac. Addicionalment, s’ha comptat amb un estudi 

realitzat a escala de laboratori al Departament d’Enginyeria Química de la 

Universitat de Yale (EUA).  

Les tecnologies per a la regeneració d’aigües residuals que s’han estudiat en 

aquestes EDARs són les que s’enumeren a continuació: àcid peracètic (APA), 

ozó (O3), diòxid de clor (ClO2) i radiació ultraviolada (UV). Cal indicar que per 

garantir el bon funcionament d’aquests sistemes es fa necessari treballar amb 

un tractament de filtració terciari previ a la desinfecció, amb l’objectiu de 

condicionar l’influent (bàsicament eliminació de partícules en suspensió i 
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matèria orgànica). Els sistemes de pretractament estudiats són els següents: 

filtre de sorra (FS), filtre d’anelles (FA), físic-químic (FQ) i infiltració-percolació 

modificada (IPm). 

Les conclusions a les que arriba aquest estudi estableixen que el tractament de 

filtració és necessari per eliminar els sòlids en suspensió abans del tractament 

de desinfecció. El pretractament que va obtenir millors rendiments de filtració 

és la infiltració-percolació modificada (IPm), ja que presenta uns percentatges 

d’eliminació de sòlids en suspensió, matèria orgànica i retenció de 

microorganismes elevats. D’altra banda, també s’observa que el pilot 

fisicoquímic es mostra més eficient que el filtre de sorra i el filtre d’anelles, fet 

que s’explica atesa l’addició de floculants que millora l’eliminació de sòlids en 

suspensió, DBO5 i terbolesa. En relació amb els sistemes de desinfecció, les 

línies corresponents al diòxid de clor i ozó són les que es mostren més 

efectives a les condicions de treball de l’estudi.  

 

II. Dins del primer trimestre del 2001 es van posar en funcionament els cinc 

tractaments terciaris construïts en les EDARs de la zona nord de la Costa 

Brava (Portbou, Colera, Port de la Selva, Llançà, Cadaqués i Roses).  

En aquestes instal·lacions es produeix una aigua apta per als usos urbans no 

potables d’aquests municipis (reg de jardineria i zones esportives -camps de 

futbol-, neteja de carrers, neteja de contenidors d’escombraries, etc). El 

tractament que s’aplica a l’aigua depurada és el de coagulació/floculació, 

filtració multicapa i desinfecció amb llum UV, amb possibilitat de realitzar una 

addició final d’hipoclorit per donar a l’aigua regenerada una concentració de 

clor residual que li mantingui l’elevada qualitat bacteriològica aconseguida.  

Tal com reflecteixen els convenis que el Consorci de la Costa Brava (CCB) va 

signar amb els diversos usuaris, els preus de l’aigua regenerada (utilitzada per 

a usos que no demanen una qualitat excessivament elevada des del punt de 

vista físic-químic, com pot ser el reg agrícola o de zones verdes) són 

competitius respecte als de l’aigua potable que es subministra en la zona. En 

aquest sentit, aquests preus vénen a representar d’un 10 a un 15 % del preu de 

l’aigua potable de la zona i no tenen en compte les despeses de transport de 

l’aigua fins al seu punt d’utilització (amortització de la inversió i consum 

energètic), que corren a càrrec de l’usuari. El preu que el CCB estableix per a 

l’aigua regenerada comprèn essencialment el cost de tractament terciari de 

l’aigua que s’haurà de reutilitzar (explotació i manteniment), així com el 
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seguiment analític específic que es realitza. És evident que el fet de partir d’una 

matèria primera (l’aigua depurada) que té “cost zero”, facilita aquesta 

rendibilitat econòmica. Aquest “cost zero” s’explica perquè els costos fins al 

tractament secundari de les aigües residuals ja estan assumits com a costos de 

depuració, tota vegada que aquesta depuració s’ha de fer igualment, tant si hi 

ha reutilització com no.  

 

III. S’ha consultat una “Avaluació tècnica i econòmica de les tecnologies de 

regeneració d'aigües”, on s’analitzen dades que s'han obtingut basant-se en 

plantes reals operades per diverses empreses del grup AGBAR. Les 

conclusions basades en la seva experiència són les següents, si només es 

necessita desinfecció: 

En cas de plantes de tractament terciari de mida petita (menys de 2.000 m3/d  

aprox.) els tractaments extensius i especialment la infiltració-percolació són els 

més adequats. El problema d'aquesta tecnologia ve de l'espai que ocupa, ja 

que només permet tractar entre 0.3 i 0.8 m3/m2/dia. També s'ha d'esmentar el 

risc que planteja aquest tipus d'instal·lacions en el futur, ja que no existeixen de 

moment dades històriques del comportament d'aquests filtres a suficient llarg 

termini com per predir el moment de substitució o de rehabilitació del medi 

filtrant. Els avantatges d'aquesta tecnologia procedeixen de l'absència 

d'utilització de reactius químics i per tant de l'absència de formació de 

productes indesitjables com aquells procedents de la combinació del clor amb 

matèria orgànica, etc. També el cost d'operació és mínim.  

En cas de plantes de tractament terciari de mida ja rellevant (més de 2.000 

m3/d aprox.), s'imposen els tractaments intensius de tipus físic-químic de 

coagulació, floculació i decantació i/o filtració. El millors resultats de qualitat 

obtinguts són utilitzant PAC com coagulant (10 20 ppm), polielectròlit aniònic 

com a floculant, decantació lamel·lar i, finalment, filtració sobre filtres de sorra 

de neteja contínua per a un afinament i una seguretat. Cal ressenyar que els 

rendiments de filtres de sorra tancats que funcionen a velocitats més ràpides 

són inferiors a filtres lents especialment en aquest tipus d'aplicació. Pel que fa a 

la desinfecció, en aquest tipus de instal·lació de mida relativament gran, el clor 

o derivats combinat amb una desinfecció final amb radiació UV permet obtenir 

una qualitat de desinfecció suficient per a la gran majoria de les aplicacions 

posteriors. 
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Les tecnologies de membranes destinades només a la desinfecció d'aigua 

terciària són de moment poc utilitzades pel seu elevat preu però no obstant 

això estan apareixent últimament en el camp de la depuració mitjançant els 

MBR combinant el tractament secundari d'una EDAR convencional un 

tractament avançat de desinfecció. En el cas de desitjar obtenir una aigua d'alta 

qualitat reduint el seu contingut en sals, només es poden utilitzar els 

tractaments de membranes prestant especial atenció als pre-tractaments a 

aplicar.  

 

IV. Finalment, s’ha consultat el manual pràctic “Riego con agua residual municipal 

regenerada”, editat pel professor de la UPC Rafael Mujeriego. El tema central 

del manual és l’aprofitament de l’aigua residual regenerada i la seva utilització 

com a font d’abastament pel reg agrícola i de jardineria (a Califòrnia). 

El manual confirma els paràmetres principals a controlar a l’hora de reutilitzar 

l’aigua per a reg; matèria en suspensió (MES), matèria orgànica biodegradable 

(DBO i DQO), patògens, elements nutritius (N, P, K), metalls pesats (Cd, Zn, Ni 

i Hg), substàncies inorgàniques dissoltes, clor residual. 

Informa de que, en general, la matèria coloidal i en suspensió present en un 

aigua inhibeix la desinfecció efectiva dels virus. Per tant, aquesta matèria ha 

d’eliminar-se mitjançant un tractament terciari abans de procedir a la 

desinfecció de l’efluent. I explica que aquest tractament terciari consisteix en 

coagulació química, sedimentació, filtració i desinfecció. 

I, finalment, del manual també s’extreu la importància de l’emmagatzematge de 

l’efluent, per varis motius: 

1. Regular les variacions diàries de cabal efluent de la planta de tractament i 

emmagatzemar els cabals excedents obtinguts quan el cabal mig d’aigua 

regenerada sobrepassa la demandada per a reg; aquesta previsió inclou 

l’emmagatzematge hivernal. 

2. Satisfer els excessos de cabal que representen les puntes de demanda per 

a reg respecte al cabal mig d’aigua regenerada. 

3. Minimitzar les interrupcions en l’explotació tant de la planta de tractament 

com del sistema de reg. L’emmagatzematge permet evitar la possibilitat de 

que un aigua regenerada de qualitat insatisfactòria pugui entrar al sistema 

de reg, a la vegada que proporciona el temps addicional  necessari per 
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resoldre els problemes temporals que la qualitat d’aigua pugui 

experimentar. 

4. Proporcionar un tractament addicional a l’aigua residual, ja que 

l’emmagatzematge contribueix a reduir la demanda d’oxigen, la matèria en 

suspensió, el nitrogen i els microorganismes presents en l’efluent de la 

planta. 

 

3.3.2.3 Alternatives 

Una vegada s’ha analitzat tota la informació recopilada, s’ha consultat la qualitat de 

l’efluent secundari, s’han tingut en compte els usos de l’aigua regenerada i s’ha 

estudiat la planta existent, es contemplen diferents tipus de tractaments terciaris: 

 

Alternatives de procés de tractament 

1. Coagulació-floculació, decantació lamel·lar, filtre sorra o tela, UV i cloració: en 

la primera fase es fa addició de coagulant i floculant per accelerar la 

decantació, que es produeix en un decantador lamel·lar. A la sortida de la 

decantació, l’aigua passa per filtres de sorra per aconseguir un major 

afinament. Posteriorment, es fa passar l’efluent per un procés de desinfecció 

per UV i cloració 

2. Coagulació-Floculació, filtre multicapa, UV i cloració: semblant a l’anterior, però 

sense decantació lamel·lar i amb filtre multicapa 

3. Infiltració-percolació modificada, UV i cloració: en aquesta alternativa es 

planteja com a pretractament previ a la desinfecció la infiltració-percolació 

 

Alternatives d’ubicació del tractament terciari 

1. Al mateix camp de golf; es bombeja i es tracta 

2. A la mateixa planta de l’EDAR; es tracta i es bombeja 
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3.4 ALTERNATIVA ESCOLLIDA 

Ja s’ha comentat, en aquest mateix annex, la conveniència de realitzar una ampliació 

enfront  d’una nova EDAR, per poder tractar amb garanties tota l’aigua residual de 

l’àrea costanera per a l’horitzó 2020. 

També s’ha analitzat com fer aquesta ampliació. Finalment, s’ha decidit ampliar 

l’EDAR amb una tercera línia idèntica a les 2 existents. La seva implantació es 

realitzarà de manera que es tinguin 3 línies paral·leles amb els recintes de repartició 

dels diferents elements (aireció i decantació) col·locats a l’eix central. 

S’ha decidit realitzar un tractament avançat a l’efluent secundari per transformar-lo en 

aigua regenerada, ja que s’ha demostrat que existeix una necessitat de reutilització 

que reduiria les extraccions d’aigua de pou utilitzada actualment pel reg d’un camp de 

golf, amb el que es milloraria l’estat quantitatiu de l’aqüífer. 

Es descarta la implantació d’un bioreactor de membranes. Es disposa d’espai, la 

qualitat de l’influent és relativament bona (ja que pràcticament no existeix abocament 

industrial) i amb el tractament actual, que inclou eliminació de nutrients, s’obté un 

efluent amb uns paràmetres de qualitat molt bons. 

Es decideix implantar un tractament terciari. En quant a l’alternativa de procés, s’ha 

escollit la número 1, consistent en un procés de coagulació-floculació, decantació 

lamel·lar, filtre sorra o tela, UV i cloració. L’experiència demostra que l’aplicació 

d’aquests tractaments garanteix sobradament assolir la qualitat d’aigua que requereix 

la seva reutilització per a reg. La número 2 (sense decantació lamel·lar) s’ha descartat 

simplement perquè amb la 1 s’aconseguirà una millor qualitat d’aigua regenerada. La 

número 3 (amb infiltració-percolació), encara que dels estudis es desprèn que és la 

que produeix un efluent de més qualitat, s’ha desestimat per 2 motius; 

- El risc que planteja aquest tipus d'instal·lacions en el futur, ja que no existeixen, de 

moment, dades històriques del comportament d'aquests filtres a suficient llarg termini 

com per predir el moment de substitució o de rehabilitació del medi filtrant 

- Segons dades extretes d’estudis realitzats en plantes reals operades per diverses 

empreses del grup AGBAR, la infiltració-percolació es recomana en cas de plantes de 

tractament terciari de mida petita (menys de 2.000 m3/d). L’aigua que necessitaria la 

urbanització Bonmont-Terres Noves s’ha estimat en 1700 m3/dia. Per tant, seria 

inferior a 2000 m3/dia. Però no s’ha de descartar que un futur apareguessin nous 

possibles usos d’aigua regenerada. I en aquesta cas, el terciari realitzat no seria vàlid. 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 4. Estudi d’alternatives  22 

 

Referent a la ubicació del tractament terciari, s’opta per implantar-lo a la mateixa finca 

de l’EDAR per 2 motius: 

- Generalment els tractaments terciaris generen uns subproductes resultants de la 

concentració dels elements contaminants que han estat retirats de l'aigua. Es tracta 

dels fangs procedents de la purga de decantadors terciaris, d'aigües de neteja de 

filtres, de rebuigs o concentrats de tecnologies de membranes. Aquests subproductes 

separats de l'aigua, que generarà la planta de tractament terciari, es troben sota forma 

liquida; aigües fangoses.  

Tot això motiva instal·lar el tractament terciari a prop de la depuradora. D’aquesta 

manera es poden retornar fàcilment els subproductes que es generin a la línia de 

fangs de l'EDAR.  

- També és important que el gestor de la planta de tractament terciari sigui idèntic a 

l'operador de la depuradora. Això permet que qualsevol anomalia en el funcionament 

de l'EDAR sigui detectada amb la màxima antelació i no afecti el funcionament de la 

planta de tractament terciari, tenint un únic responsable per a l'operació d'ambdues 

instal·lacions. Aquesta proximitat a nivell d'ubicació de planta permet compartir 

recursos materials i humans, el que permet proporcionar un servei d'operació de millor 

qualitat. 

Per últim, es creu convenient implantar un dipòsit d’emmagatzematge a la sortida de 

l’efluent terciari. D’aquesta manera s’aconseguiria una regulació de cabals després del 

tractament terciari, per integrar les variacions de quantitat d'aigua disponible en 

intervals curts (diürn / nocturn). 
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1. DESCRIPCIÓ  GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 

El sector estudiat es troba geològicament situat cap a l’extrem Sud-occidental de la 

serralada Prelitoral Catalana. 

Aquesta zona està constituïda fonamentalment per un potent bassament Terciari 

(argil·lites, gresos i conglomerats miocènics), més o  menys alterat, sobre del que es 

recolza una coberta de materials Quaternaris antics formats per dipòsits col·luvials i 

al·luvials de les vies fluvials que tallaven el bassament (conglomerats, amb graves i 

argiles), i dipòsits de plataforma costanera (sorres, llims i graves). 

A l’apèndix 1 s’adjunta un plànol geològic general de la comarca del Baix Camp, més 

un plànol en el que s’ha fet un zoom sobre la zona d’estudi. Aquest material s’ha extret 

de la pàgina web de l’Institut Geològic de Catalunya.  

 

2. FONAMENTACIÓ I ASSENTAMENTS 

És necessari realitzar una campanya de sondeigs i assaigs de penetració i analitzar 

les característiques dels materials del subsòl, per tal de donar les recomanacions de 

fonamentació per a cadascuna de les estructures projectades. 

 

3. ESTABILITAT DE TALUSSOS 

Degut a l’excavació que s’haurà de realitzar, quedaran oberts alguns talussos 

d’alçades compreses entre 3 i 6 metres. 

Per avaluar l’estabilitat dels talussos resultants de l’excavació del terreny per la 

construcció de les diferents estructures projectades s’ utilitzarà el criteri d’estabilitat de 

talussos de sòls de Hoek i Bray que té en compte l’alçada i l’angle del talús, la cohesió 

i la densitat dels materials que afecta i la posició i del nivell freàtic, en el cas que n’hi 

hagi. 

 

4. BASES DE CÀLCUL 

El procediment de càlcul a utilitzar comprèn els següents passos: 

- Determinació de la tensió de trencament del terreny, per unes dimensions de 

sabates determinades 
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- Càlcul de la tensió admissible, aplicant a l’anterior el coeficient de seguretat 

establert 

- Reajustament, si s’escau, de les dimensions de fonamentació 

- Càlcul dels assentaments previsibles 

- Modificació dels càlculs anteriors si els assentaments no són admissibles 
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Fotografia 1: Canonades d’entrada a pretractament i entrada desguassos. Vista frontal 

 

 

 

 

Fotografia 2: Canonades d’entrada a pretractament i entrada desguassos. Vista lateral. 
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Fotografia 3: Canonades d’entrada a pretractament i entrada desguassos. Detall entrada. 

 

 

 

 

Fotografia 4: Canals entrada a dessorrador-desgreixador, i tamís. 

  

 

 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)              711-PRO-OP-5344        

Annex 5. Reportatge fotogràfic    5   

 

 

 

 

Fotografia 5: Tamís 

 

 

 

 

Fotografia 6: Dessorrador-desgreixador 
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Fotografia 7: Dessorrador-desgreixador 

 

 

 

 

Fotografia 8: Contenidor de greixos 
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Fotografia 9: Contenidor de sorres 

 

 

 

 

Fotografia 10: Arqueta repartiment a biològic 
 

 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)              711-PRO-OP-5344        

Annex 5. Reportatge fotogràfic    8   

 

 

 

Fotografia 11:Detall arqueta de repartiment biològic 

 

 

 

 

 

Fotografia 12: Reactor biològic núm 1 (fora de servei) 
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Fotografia 13: Airejador Reactor biològic núm 1. 

 

 

 

Fotografia 14: Sortida aigua Reactor biològic núm 2 (en servei) 
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Fotografia 15: Arqueta recirculació i purga de fangs 

 

 

 

 

 

Fotografia 16: Vàlvules de recirculació i purga 
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Fotografia 17: Detall canal perimetral decantador secundari 

 

 

 

 

Fotografia 18: Edifici de control i edifici industrial 
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Fotografia 19: Quadre elèctric 

 

 

 

Fotografia 20: Bombes fangs espessits 
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Fotografia 21: Equip preparació polielectrolit 

 

 

  

 

Fotografia 22: Centrífuga i cargol transportador de fangs 
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Fotografia 23: Zona d’ampliació de l’edifici industrial 

 

 

 

 

Fotografia 24: Sala de bufants 
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Fotografia 25: Arquetes de mesura de cabal, de trencament i de presa d’aigua de servei 
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AMPLIACIÓ EDAR       
 

1.- DADES DE PARTIDA       

1.1.- CABALS ESTIU HIVERN 

Cabal mitjà diari m3/d 13320.00 3000.00 

Cabal mitjà horari m3/h 555.00 125.00 
Factor punta 1.50 1.50 

Cabal punta horari m3/h 832.50 187.50 

Cabal màxim admissible pretractament m3/h 1131.00 625.00 
Factor pel cabal màxim 2.04 5.00 

Cabal màxim admissible tractament secundari m3/h 832.50 187.50 

1.2.- CONTAMINACIONS 

a) Contaminacions d'entrada 

DBO5 mg/l 300.00 300.00 
MES mg/l 350.00 350.00 
DQO mg/l 655.00 655.00 
NTK mg/l 76.00 76.00 
P mg/l 10.00 10.00 

b) Pes Contaminacions d'entrada 

 DBO5 kg/d 3996.00 900.00 
MES kg/d 4662.00 1050.00 
DQO kg/d 8724.60 1965.00 
NTK kg/d 1012.32 228.00 
P kg/d 133.20 30.00 

    
1.3.- RESULTATS A OBTENIR     

    
a) Reduccions mínimes previstes 

Reducció DBO5 secundari % 91.67 91.67 
Reducció MES secundari % 90.00 90.00 
Reducció DQO secundari % 80.92 80.92 

b) Contaminacions màximes de sortida 

DBO5 mg/l 25.00 25.00 
MES mg/l 35.00 35.00 
DQO mg/l 125.00 125.00 

c) Sequedat fang  

Sequedat fang deshidratat % 20.00 20.00 
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2.- DIMENSIONAT DEL PRETRACTAMENT       

2.1.- TANC DESARENADOR-DESGREIXADOR ESTIU HIVERN 

Cabal mitjà diari m3/d 13320.00 3000.00 

Cabal mitjà horari m3/h 555.00 125.00 

Cabal punta horari m3/h 832.50 187.50 

Cabal màxim admissible m3/h 1131.00 625.00 

Sistema Tanc amb pont mòbil 
Secció del tanc Rectangular 
Secció transversal del tanc Tronc de prisma 
Tipus Airejat 
Nº d'unitats en servei 2.00 1.00 
Nº d'unitats en reserva 0.00 1.00 

  Dimensions 
  Longitud m 10.00 10.00 
  Amplada  m 3.00 3.00 
  Alçada útil m 4.55 4.55 

Superfície unitària dessorrador m2 30.00 30.00 

Superfície total dessorrador m2 60.00 30.00 

Volum unitari dessorrador m3 115.00 115.00 

Volum total dessorrador m3 230.00 115.00 
  

Càrrega hidràulica  

  a Cabal mitjà m3/m2/h 9.25 4.17 

  a Cabal punta m3/m2/h 13.88 6.25 

  a Cabal màxim m3/m2/h 18.85 20.83 

Temps de residència hidràulica 
  a Cabal mitjà min 24.86 55.20 
  a Cabal punta min 16.58 36.80 
  a Cabal màxim min 12.20 11.04 

2.2.- EXTRACCIÓ DE SORRES 

Sistema Bombes 
Tipus Centrífuga vertical 
Instal·lació bombes Solidàries al pont 

Producció específica kg/m3 0.05 0.05 
Producció diària kg/d 666.00 150.00 

Densitat de la sorra t/m3 2.00 2.00 

Volum diari m3/d 0.33 0.08 

Capacitat extracció aigua-sorra l/m3 30.00 30.00 

Cabal aigua-sorra a extreure m3/d 399.60 90.00 
Període d'extracció h/d 12.00 12.00 

Cabal aigua-sorra a extreure m3/h 33.30 7.50 

  

Nº de bombes en servei un 2.00 1.00 
Nº de bombes en reserva un 0.00 1.00 
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Cabal unitari  m3/h 20.00 20.00 
Potència unitària kW 1.50 1.50 

2.3.- CLASSIFICACIÓ DE SORRES 

Sistema de classificació Classificador-rentador 
Tipus de classificador Cargol 
Nº d'unitats en servei un 1.00 1.00 
Nº d'unitats en reserva un 0.00 0.00 
Diàmetre mm 200.00 200.00 
Longitud mm 1500.00 1500.00 
Potència unitària kW 0.55 0.55 

Sistema d'emmagatzematge Contenidor 

Capacitat m3 4.25 4.25 

2.4.- AIREACIÓ 

Sistema d'aeració Airejador submergible 
Nº d'unitats per tanc un 2.00 2.00 
Nº d'unitats total en funcionament un 4.00 2.00 
Potència unitària kW 0.65 0.65 

2.5.- EXTRACCIÓ DE GREIXOS 

Sistema d'arrossegament Rasqueta superficial 
Sistema de recollida tremuja 
Nº de tremuges per tanc un 1.00 1.00 
Nº de tremuges totals en funcionament un 2.00 1.00 
Sistema de purga Per gravetat 

2.6.- SEPARACIÓ DE GREIXOS 

Sistema Separador mecànic 
Nº d'unitats en servei un 1.00 1.00 
Nº d'unitats en reserva un 0.00 0.00 
Potència unitària kW 0.12 0.12 

3.- DIMENSIONAMENT DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC       

3.1.- TANC D'AIREACIÓ 

 3.1.1.- CARACTERÍSTIQUES DEL PROCÉS ESTIU HIVERN 

Cabal mitjà diari m3/d 13320.00 3000.00 

Cabal mitjà horari m3/h 555.00 125.00 
Factor punta 1.50 1.50 

Cabal punta horari m3/h 832.50 187.50 

Concentració DBO5 entrada mg/l 300.00 300.00 
Pes DBO5 entrada biològic kg/d 3996.00 900.00 
  
Concentració DBO5 sortida biològic mg/l 25.00 25.00 
Pes DBO5 sortida biològic kg/d 333.00 75.00 
Concentració DBO5 a eliminar mg/l 275.00 275.00 
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Pes DBO5 a eliminar kg/d 3663.00 825.00 
Reducció DBO5 biològic % 91.67 91.67 

Concentració SSLM kg SSLM/m3 4.00 4.00 
Percentatge de SSLMV % 85.00 85.00 

Concentració SSLMV kg SSLM/m3 3.40 3.40 

3.1.2.- REACTOR BIOLÒGIC 

Nº de reactors existents en servei un 2.00 2.00 
Nº de reactors nous previstos un 1.00 1.00 
Nº de reactors totals en servei un 3.00 1.00 
Diàmetre reactors m 15.00 15.00 
Alçada útil m 7.00 7.00 

Volum unitari dels reactors m3 1237.00 1237.00 

Volum total reactors en funcionament m3 3711.00 1237.00 
Càrrega màssica resultant kgDBO/kgSSLM/d 0.27 0.18 

Càrrega volumètrica kgDBO5/m
3/d 1.08 0.73 

Temps de retenció a cabal mitjà h 6.69 9.90 
Temps de retenció a cabal punta h 4.46 6.60 
Edat del fang d 4.98 8.07 

3.2.- NECESSITATS D'OXIGEN 

 3.2.1.- NECESSITATS D'OXIGEN MITJANES 
           PER A SINTESI  I RESPIRACIÓ ESTIU HIVERN 

 Càrrega màssica resultant kg DBO/kg SSV/d 0.27 0.18 

DBO5 a eliminar kg DBO5/d 3663.00 825.00 
SSLMV kg SSV 12617.40 4205.80 

Coeficient de síntesi a' kg O2/kg DBO5 0.57 0.66 

Coeficient de respiració b' (a 22ºC) kg O2/kg SSV 0.10 0.04 

  

Oxigen necessari per a síntesi kg O2/d 2069.60 544.50 

Oxigen necessari per a respiració kg O2/d 1299.59 168.23 

Oxigen necessari total kg O2/d 3369.19 712.73 

Oxigen necessari per a síntesi kg O2/h 86.23 22.69 

Oxigen necessari per a respiració kg O2/h 54.15 7.01 

Oxigen necessari total kg O2/h 140.38 29.70 

3.2.2.- NECESSITATS D'OXIGEN PUNTA 
          PER A SÍNTESI I RESPIRACIÓ   ESTIU HIVERN 

  

Oxigen mig necessari per a síntesi  kg O2/h 86.23 22.69 
Factor punta per DBO5 1.80 1.80 

Oxigen necessari punta per a síntesi  kg O2/h 155.22 40.84 

Oxigen necessari per a respiració (mitjà=punta) kg O2/h 54.15 7.01 

Oxigen necessari total kg O2/h 209.37 47.85 

OC- load kg O2/Kg DBO5 1.37 1.39 
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3.3.- SISTEMA D'AIREACIÓ 

Sistema de producció d'aire Bufants trilobulars 
Bufant de cargol de desplaçament positiu 

Sistema de distribució d'aire Difusors bombolla fina 

3.3.1.- NECESSITATS D'AIRE 

Oxigen necessari mitjà kg O2/h 140.38 29.70 

Oxigen necessari punta kg O2/h 209.37 47.85 

Temperatura en condicions estàndard ºC 20.00 20.00 
Temperatura en condicions reals ºC 25.00 15.00 
Factor de correcció de temperatura FT 1.13 0.89 

Alçada EDAR sobre nivell del mar m 111.00 111.00 
Pressió atmosfèrica a nivell del mar mmHg 760.00 760.00 
Pressió atmosfèrica a nivell EDAR mmHg 750.00 750.00 
Factor de correcció d'alçada 0.99 0.99 

Concentració de saturació en cond. estàndard (20ºC, C) mg/l 9.20 9.20 
Concentració de saturació a condicions reals (Cs) mg/l 8.38 10.15 
Factor de correcció de saturació B   0.95 0.95 
Concentració d'oxigen al reactor Cl mg/l 2.00 2.00 

Factor de correcció de transferència Alfa 0.57 0.57 

Coeficient global Cg = P.B.(Cs-Cl).FT.Alfa/C 0.42 0.42 

Necessitats reals d'Oxigen mig (AOR)  kg O2/h 336.46 70.63 

Necessitats reals d'Oxigen punta (AOR)  kg O2/h 501.80 113.80 

Submergència dels difusors 6.75 6.75 

Eficiència en l'aportació d'oxigen kg/m3 0.37 0.37 
Contingut en oxigen % 0.23 0.23 

Densitat kg/m3 1.20 1.20 

Necessitats d'aire mig en condicions estàndard m3/h 3254.31 683.16 

Necessitats d'aire punta en condicions estàndard m3/h 4853.53 1100.69 

Necessitats d'aire mig en condicions normals Nm3/h 3032.17 636.53 

Necessitats d'aire punta en condicions normals Nm3/h 4522.23 1025.55 

Necessitats d'aire mig en condicions de camp m3/h 3309.84 671.50 

Necessitats d'aire punta en condicions de camp m3/h 4936.35 1081.90 

3.3.2.- DIFUSORS ESTIU HIVERN 

Cabal mitjà d'aire necessari m3/h 3309.84 671.50 

Cabal punta d'aire necessari m3/h 4936.35 1081.90 

Material difusors Membrana EPDM 
Tipus de bombolla Fina 

Subministrament d'aire per difusor m3/h 6.30 4.15 
Nº de difusors necessaris 783.00 261.00 
Nº de difusors adoptat 783.00 261.00 
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Nº de basses d'aeració 3.00 1.00 
Nº de difusors per bassa 261.00 261.00 
Superfície ocupada de la bassa % 100.00 100.00 

Densitat de col·locació m2/dif 0.67 0.67 

3.3.3.- BUFANTS 

Cabal mitjà d'aire necessari total m3/h 3309.84 671.50 

Cabal punta d'aire necessari total m3/h 4936.35 1081.90 

Línia nova 

 
Tipus  

            Bufant de cargol de desplaçament 
positiu 

Cabal mitjà d'aire necessari línia nova m3/h 1103.28 671.50 

Cabal punta d'aire necessari línia nova m3/h 1645.45 1081.90 

Nombre de bufants en servei ut 2.00 1.00 
Nombre de bufants en reserva ut 0.00 1.00 
Nombre total de bufants ut 2.00 2.00 

Cabal unitari màxim necessari per bufant Nm3/min 13.71 18.03 

Cabal unitari mínim adoptat per bufant Nm3/min 12.18 12.18 

Cabal unitari mínim adoptat per bufant Nm3/h 731.00 731.00 

Cabal unitari màxim adoptat per bufant Nm3/min 38.50 38.50 

Cabal unitari màxim adoptat per bufant Nm3/h 2310.00 2310.00 

Línia existent 

Tipus              Bufants trilobulars 
Nombre de bufants en servei ut 1.00 0.00 
Nombre de bufants en reserva ut 3.00 4.00 

Cabal punta d'aire aspirat  Nm3/s 0.46 0.30 

Cabal punta d'aire aspirat  Nm3/min 27.42 18.03 

Pressió de descàrrega mínima kg/cm2 0.70 0.70 
Pressió de descàrrega mbar 721.70 721.70 
Cabal unitari necessari m3/min 13.71 
Cabal unitari instal·lat m3/min 19.72 19.72 
Pressió de servei m.c.a. 7.00 7.00 
Potència unitària kW 37.00 37.00 

4.-  DECANTACIÓ SECUNDÀRIA       

 
 

ESTIU HIVERN 

 Cabal mitjà diari m3/d 13320.00 3000.00 
Cabal mitjà horari m3/h 555.00 125.00 
Factor punta tractament biològic 1.50 1.50 
Cabal punta horari m3/h 832.50 187.50 

Tipus decantador Circular 
Diàmetre dels decantadors m 20.00 20.00 
Alçada mitjana dels decantadors m 4.50 4.50 

Nombre d'unitats existents un 2.00 2.00 
Nombre d'unitats nous previstos un 1.00 1.00 
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Nombre d'unitats totals en servei un 3.00 1.00 

Superfície existent actual total m2 628.32 628.32 
Superfície futura prevista en servei m2 942.48 314.16 
Volum existent actual total m3 2764.60 2764.60 
Volum futur previst en servei m3 4147.00 1382.00 

Alçada cilíndrica m 4.20 4.20 
Alçada cònica m 0.40 0.40 
Volum zona cilindre 1319.47 659.73 
Volum zona con 41.87 41.87 
Volum unitari total m3 1382.00 1382.00 

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 

Càrrega hidràulica a cabal mitjà m3/m2/h 0.59 0.40 
Càrrega hidràulica  a cabal  punta m3/m2/h 0.88 0.60 

Càrrega sobre abocador a cabal mitjà m3/h/ml 2.94 0.66 
Càrrega sobre abocador a cabal punta m3/h/ml 4.42 0.99 

Càrrega de sòlids a cabal mig Kg/m2 h 2.36 1.59 
Càrrega de sòlids a cabal punta Kg/m2 h 3.53 2.39 

Temps de retenció a cabal punta h 4.98 7.37 

5.- DIMENSIONAMENT LÍNIA DE FANGS       

 5.1.-PRODUCCIÓ DE FANGS SECUNDARIS ESTIU HIVERN 

DBO5 entrada biològic kg/d 3996.00 900.00 
Rendiment eliminació DBO5 en tract.biol. % 91.67 91.67 
Pes DBO5 a eliminar kg/d 3663.00 825.00 
Fangs secundaris generats kg MS/d 2979.52 613.20 
Producció de fangs  KgMS/Kg DBO5 0.81 0.74 
Concentració kg/m3 7.00 7.00 
Cabal de fangs a purgar diaris m3/d 425.65 87.60 
Destinació Arqueta bombament a espessidor 

5.2.- RECIRCULACIÓ DE FANGS 

Cabal mitjà diari m3/d 13320.00 3000.00 
Cabal mitjà horari m3/h 555.00 125.00 
Concentració de la recirculació kgMS/m3 7.00 7.00 
Percentatge de recirculació necessària % 132.17 132.17 
Percentatge de recirculació adoptada % 150.00 150.00 
Cabal de recirculació m3/h 832.50 187.50 

Tipus de bombes Submergible 
Nº de bombes totals a instal·lar un 4.00 1.00 
Nº de bombes en servei  un 2.00 1.00 
Nº de bombes en reserva  un 2.00 1.00 
Cabal unitari bombes en servei estiu m3/h 416.50 
Alçada manomètrica adoptada m 8.44 
Cabal unitari bombes en servei hivern m3/h 208.00 
Alçada manomètrica adoptada m 7.56 
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5.3.- PURGA DE FANGS EN EXCÉS 
  

Pes de fangs MS estiu kg MS/d 2979.52 613.20 
Període de purga estiu h 18.00 3.24 
Concentració en recirculació kgMS/m3 7.00 7.00 
Cabal de purga diari necessari m3/d 425.65 87.60 
Cabal de purga horari necessari m3/h 23.65 27.00 
Cabal de purga horari actual m3/h 14.00 

Tipus de bombes Submergible 
Nº de bombes en servei  1.00 1.00 
Nº de bombes en reserva  1.00 1.00 
Cabal unitari necessari m3/h 23.65 27.00 
Cabal unitari adoptat m3/h 27.00 27.00 
Alçada manomètrica adoptada m 10.31 10.31 
Destinació Espessidor 

5.4.- ESPESSIMENT DE FANGS SECUNDARIS ESTIU HIVERN 

Pes fangs a espessir (matèria seca) kg/d 2979.52 613.20 
Concentració entrada espessidor kg/m3 7.00 7.00 
Cabal fangs purgats m3/d 425.65 87.60 
Concentració sortida estimada espessidor kg/m3 30.00 30.00 

Tipus espessidor Per gravetat 
Secció Circular 

Nº d'unitats existents 1.00 1.00 
Nº d'unitats a instal·lar 1.00 1.00 
Nº d'unitats totals en servei 2.00 1.00 
Diàmetre m 8.00 8.00 
Alçada de l'espessidor m 4.60 4.60 
Superfície unitària m2 50.27 50.27 
Volum unitari m3 231.22 231.22 

CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 

Càrrega de superfície m3/m2/d 16.94 1.74 
Càrrega de sòlids kg/m2/d 29.64 12.20 
Temps de retenció hidràulica h 13.04 63.35 
Temps de retenció dels fangs d 2.33 11.31 

5.5.- DESHIDRATACIÓ DE FANGS 

5.5.1.- BOMBAMENT DE FANGS A DESHIDRATAR ESTIU HIVERN 

Cabal de fangs a deshidratar diari m3/d 99.32 20.44 
Cabal de fangs a deshidratar setmanal m3/setmana 695.22 143.08 
Dies de deshidratació setmanals d 5.00 2.00 
Hores de deshidratació diàries h 8.00 8.00 
Cabal de fangs a deshidratar horari m3/h 17.38 8.94 

Tipus de bomba Desplaçament positiu. Bomba de cargol 
Nº bombes fangs en servei actual 1.00 1.00 
Nº bombes fangs en reserva 1.00 2.00 
Nº bombes fangs a instal·lar 1.00 
Cabal  unitari necessari en servei m3/h 8.69 8.94 
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Cabal unitari adoptat m3/h 9.00 9.00 
  

5.5.2.- CONDICIONAMENT DE FANGS 

 Pes de matèria seca diari kg/d 2979.52 613.20 
Pes de matèria seca horaria a deshidratar kg/h 521.42 268.28 
Reactiu de condicionament Polielectròlit 
Dosi mitjana kg/t MS 5.00 5.00 
Dosi màxima kg/t MS 10.00 10.00 
Consum mitjà de producte pur kg/h 2.61 1.34 
Consum màxim de producte pur kg/h 5.21 2.68 
Riquesa producte comercial % 40.00 40.00 
Pes específic kg/l 1.00 1.00 
Cabal mitjà l/h 6.52 3.35 
Cabal màxim l/h 13.04 6.71 

Sistema d'emmagatzematge Sacs 
Període d'emmagatzematge d útils 15.00 15.00 
Període d'emmagatzematge h útils 120.00 120.00 
Capacitat necessària kg 312.85 160.97 
Capacitat adoptada kg 350.00 350.00 

Sistema dilució Aigua 
Sistema preparació Automàtic 
Concentració % 0.50 0.50 
Consum mitjà  l/h 521.42 268.28 
Consum màxim  l/h 1042.83 536.55 
Nº dipòsits dilució un 1.00 1.00 
Nº compartiments del dipòsit un 3.00 3.00 
Volum unitari l 850.00 850.00 

Equips de preparació existents un 1.00 1.00 
Equips de preparació a instal·lar un 1.00 1.00 

Sistema de dosificació Bomba dosificadora 
Nº de bombes en servei actual un 1.00 1.00 
Nº de bombes en reserva actual un 1.00 2.00 
Nº de bombes a instal·lar un 1.00 
Cabal necessari màxim l/h 1042.83 536.55 
Cabal necessari unitari l/h 521.42 536.55 
Cabal adoptat l/h 550.00 550.00 

Sistema de dilució en línia Rotàmetre 
Dilució en línia % 0.05 0.05 
Cabal aigua necessari l/h 10428.33 5365.52 
Nº de rotàmetres en servei 2.00 1.00 
Cabal unitari necessari l/h 5214.17 5365.52 
Cabal unitari adoptat l/h 3000-7000 3000-7000 

5.5.3.- DESHIDRATACIÓ DE FANGS 

Sistema de deshidratació Centrífuga decantadora 
Cabal de fangs a deshidratar horari m3/h 17.38 8.94 
Nº unitats en servei actuals 1.00 1.00 
Nº unitats en reserva 0.00 1.00 
Nº unitats a instal·lar 1.00 
Cabal  unitari necessari m3/h 8.69 8.94 
Cabal unitari adoptat m3/h 9.00 9.00 
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5.6.- EMMAGATZEMATGE DE FANGS DESHIDRATATS 

 5.6.1.- DADES DE PARTIDA ESTIU HIVERN 

 Pes de matèria seca diari kg/d 2979.52 613.20 
Pes de matèria seca horària deshidratada kg/h 521.42 268.28 
Pes de matèria seca per dia deshidratada kg/d 4171.33 2146.21 
Sequedat del fang % 20.00 20.00 
Pes del fang deshidratat per dia de deshidratació t/d 20.86 10.73 
Densitat del fang deshidratat t/m3 1.05 1.05 
Cabal de fangs deshidratats per dia de deshidratació m3/d 19.86 10.22 

5.6.2.- EVACUACIÓ DE FANGS DESHIDRATATS 

Sistema Vis-sens-fi 
Cabal de fangs deshidratats diari m3/d 19.86 10.22 
Cabal de fangs deshidratats horari m3/h 2.48 1.28 

Longitud cargol sortida centrífuga actual mm 3439.50 3439.50 
Diàmetre cargol sortida centrífuga actual mm 270.00 270.00 
Cabal nominal cargol sortida centrífuga actual m3/h 4.00 4.00 
Unitats actuals un 1.00 1.00 

Longitud cargol connexió centrífugues mm 2900.00 2900.00 
Diàmetre cargol connexió centrífugues mm 270.00 270.00 
Cabal nominal cargol connexió centrífugues m3/h 4.00 4.00 
Unitats noves a instal·lar un 1.00 1.00 

Longitud cargol elevació a sitja actual mm 10005.00 10005.00 
Diàmetre cargol elevació a sitja actual mm 273.00 273.00 
Cabal nominal cargol elevació a sitja actual m3/h 4.00 4.00 
Unitats actuals un 1.00 1.00 

Longitud cargol descàrrega a sitja actual mm 3000.00 3000.00 
Diàmetre cargol descàrrega a sitja actual mm 270.00 270.00 
Cabal nominal cargol descàrrega a sitja actual m3/h 4.00 4.00 
Unitats actuals un 1.00 1.00 

5.6.3.- EMMAGATZEMATGE DE FANGS DESHIDRATATS     

Sistema d'emmagatzematge actual Sitja de fangs 
Cabal de fangs deshidratats a emmagatzemar diaris 19.86 2.92 
Període d'emmagatzematge d útil 3.02 20.55 
Nº de sitges un 1.00 1.00 
Volum unitari necessari m3 60.00 10.22 
Volum unitari real m3 60.00 60.00 
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TRACTAMENT TERCIARI         

1.- DADES DE PARTIDA       

1.1.- CABALS ESTIU HIVERN 

Cabal mitjà diari m3/d 1700.00 1700.00 

Cabal mitjà horari m3/h 70.83 70.83 

1.2.- CONTAMINACIONS 

Contaminacions d'entrada previstes (efluent secunda ri) 

DBO5 mg/l 25.00 25.00 
MES mg/l 35.00 35.00 
DQO mg/l 125.00 125.00 

1.3.- RESULTATS A OBTENIR     

 a) Reduccions mínimes previstes 

Reducció DBO5 secundari % 60.00 60.00 
Reducció MES secundari % 85.71 85.71 

    
b) Contaminacions màximes de sortida 

DBO5 mg/l 10.00 10.00 
MES mg/l 5.00 5.00 
Turbidesa N.T.U 5.00 5.00 
Coliforms fecals UCF/100 ml 10.00 10.00 
Nemàtods intestinals ous/litre 1.00 1.00 

Clor residual a sortida planta mg Cl2/l 0.60 0.60 

2.- BOMBAMENT A TERCIARI       

ESTIU HIVERN 

Cabal mitjà diari m3/d 1700.00 1700.00 

Cabal mitjà horari m3/h 70.83 70.83 

Tipus de bombes Submergible 
Nº de bombes totals a instal.lar un 2.00 2.00 
Nº de bombes en servei  un 1.00 1.00 
Nº de bombes en reserva  un 1.00 1.00 
Cabal unitari bombes en servei  m3/h 70.83 70.83 

3.- TRACTAMENT FÍSICO-QUÍMIC (PROCÉS ACTIFLO)       

3.1.- PARÀMETRES DE DISSENY     

a) Hidràulics ESTIU HIVERN 

Cabal d'alimentació m3/h 70.83 70.83 
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b) Qualitat de l'aigua d'entrada  

DBO5 mg/l 25.00 25.00 
MES mg/l 35.00 35.00 
DQO mg/l 125.00 125.00 

c) Qualitat de l'aigua de sortida 

DBO5 mg/l 10.00 10.00 
MES mg/l 10.00 10.00 
Turbidesa NTU 5 5 

3.2.- REACTIUS PEL TRACTAMENT     

Hipoclorit sòdic (precloració) 
Policlorur bàsic d'alumini (coagulant) 
Polielectrolit (ajudant de floculació-coagulació) 

a) Hipoclorit sòdic 

S'utilitza l'hipoclorit sòdic per cubrir les necessitats de precloració i desinfecció 

Forma de subministre Líquid 
Riquesa g Cl2/Kg 130 130 
Massa específica Kg/dm3 1.24 1.24 

Cabal de tractament m3/h 70.83 70.83 
Dosi mitjana ppm Cl2 1.5 1.5 

Consum horari mig per precloració l/h 0.66 0.66 
Consum diari mig per precloració l/dia 15.82 15.82 
Consum horari mig per desinfecció de l'efluent tractat l/h 0.34 0.34 
Consum diari mig per desinfecció de l'efluent tractat l/dia 8.15 8.15 
Consum diari mig total l/dia 23.97 23.97 

b) Policlorur bàsic d'alumini (coagulant) 

Forma de subministre Líquid 
Riquesa g Al2O3/Kg 180 180 
Massa específica Kg/dm3 1.38 1.38 

Cabal de tractament m3/h 70.83 70.83 
Dosi mitjana Alumini ppm  6.2 6.2 

Pes molecular Al2 uma 54 54 
Pes molecular O3 uma 48 48 
Pes molecular Al2O3 uma 102 102 

Consum horari mig per coagulació l/h 3.34 3.34 
Consum diari mig per coagulació l/dia 80.15 80.15 

c) Polielectrolit (ajudant de floculació-coagulació)  

Forma de subministre Sòlid 
Riquesa % 99 99 

Cabal de tractament m3/h 70.83 70.83 
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Dosi mitjana ppm  0.7 0.7 

Consum horari mig per floculació-coagulació g/h 49.58 49.58 
Consum diari mig per floculació-coagulació g/dia 1190.00 1190.00 
Consum diari mig per floculació-coagulació Kg/dia 1.19 1.19 

3.3.- TANC DE COAGULACIÓ     

En aquest tanc s'injecta el coagulant, i l'hipoclorit sòdic, si es precisa ESTIU HIVERN 

Cabal a tractar m3/h 70.83 70.83 
Dimensions: 
Longitud m 1.5 1.5 
Amplada m 1 1 
Altura aigua m 1.5 1.5 

Temps de retenció min 1.91 1.91 
Sistema d'agitació Agitadors mecànics 

3.4.- TANC D'INJECCIÓ     

En aquest tanc arriba l'aigua coagulada a la que se li afegeix la microsorra a través dels hidrociclons 

Cabal a tractar m3/h 70.83 70.83 
Dimensions: 
Longitud m 1.5 1.5 
Amplada m 1 1 
Altura aigua m 1.5 1.5 

Temps de retenció min 1.91 1.91 
Sistema d'agitació Agitadors mecànics 

3.5.- TANC DE MADURACIÓ     

En aquest tanc el flòcul s'espessa i acaba la seva maduració ESTIU HIVERN 

Cabal a tractar m3/h 70.83 70.83 
Dimensions: 
Longitud m 2.5 2.5 
Amplada m 1.75 1.75 
Altura aigua m 1.5 1.5 

Temps de retenció min 5.56 5.56 
Sistema d'agitació Agitadors mecànics 

3.6.- TANC DE DECANTACIÓ LAMEL·LAR     

En aquest tanc el flòcul es diposita al fons. Els fangs dipositat s'extreuen per mitjà de bombes de recirculació 
L'aigua clarificada es recull en una sèrie d'abocadors rectangulars localitzats per sobre de les lamel·les 

Cabal a tractar m3/h 70.83 70.83 
Dimensions: 
Longitud m 2.5 2.5 
Amplada m 2.5 2.5 
Altura aigua m 1.5 1.5 

Dimensions zona lamel·les: 
Longitud m 2.5 2.5 
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Amplada m 2 2 

Superfície horitzontal zona lamel·les m2 5 5 
Velocitat ascensional m/h 14.17 14.17 

3.7.- SISTEMES DE RECIRCULACIÓ     

a) Circuit de recirculació 

La microsorra es recircula des del fons del separador lamel·lar fins el tanc d'injecció 

Percentatge estimat de recirculació sobre el cabal tractat % 4 4 
Cabal de recirculació m3/h 2.83 2.83 
Nº de bombes de recirculació e servei un 1 1 

b) Hidrociclons 

La sorra/fang es bombeja cap als hidrociclons on es separa la sorra dels fangs. 
Les partícules de fang es descarreguen a l'exterior per la part superior de l'hidrocicló, mentre que la sorra es  
retorna al tanc d'injecció per la part inferior del mateix. 

Nº d'hidrociclons un 1 1 
Capacitat necessària de cada hidrocicló m3/h 2.83 2.83 

Cabal de fangs  m3/h 2.27 2.27 
Cabal de sorra m3/h 0.57 0.57 

Eficiència de l'hidrocicló % 99.9 99.9 

c) Microsorra 

Tipus Silícea 
Tamany efectiu aproximat micres 130-150 130-150 
Pèrdues de sorra g/1000m3 3-5 3-5 
Consum de sorra mig Kg/dia 6.8 6.8 

d) Pèrdues per purga de fangs 

Concentració de SS d'entrada mg/l 25 25 
Pes de fangs a l'entrada Kg/h 1.77 1.77 
Pes de fangs degut al coagulant Kg/h 1.275 1.275 
Pes de fangs degut al floculant Kg/h 0.053 0.053 
Pes de fangs total a l'entrada Kg/h 3.10 3.10 

Concentració de SS a la sortida mg/l 10 10 
Pes de fangs a la sortida Kg/h 0.71 0.71 
Concentració de purga Kg/m3 1.05 1.05 
Volum de fangs purgats m3/h 2.28 2.28 
Percentatge de purga sobre cabal de disseny % 3.21 3.21 

4.- FILTRACIÓ       

Es proposa un sistema de filtració mitjançant filtres rotatius de tambor. 

Sistema de filtració Filtre rotatiu de tambor 
Cabal nominal de filtració: 
Cabal nominal del tractament físico-químic m3/h 70.83 70.83 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 6. Càlculs de procés  16 

 

Volum de fangs purgats al tractament físico-químic m3/h 2.28 2.28 
Cabal nominal a filtració m3/h 68.56 68.56 

Filtre: 
Cabal màxim tractament l/s 24 24 

Cabal màxim tractament m3/h 86.4 86.4 
Està pensat per si en un futur s'amplia el tractament fins 3000 m3/dia 
(hivern) 

Obertura filtres µm 18 18 
Nº elements de filtració un 4 4 
Superfície de filtre m2 1.8 1.8 
Superfície de filtre total m2 7.2 7.2 
Velocitat de filtració m/h 9.52 9.52 

5.- PURGA, ESPESSIMENT, DESHIDRATACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE FANGS EN 
EXCÉS   

S'utilitzaran les infraestructures i equips ja existents i els considerats per a l'ampliació 

6.- DESINFECCIÓ DE L'EFLUENT       

6.1.- DESINFECCIÓ PER RAIGS ULTRAVIOLATS     

Es dissenya un sistema de desinfecció per radiació ultraviolada, amb connexió amb brida DIN 2576 DN125,  
muntatge horitzontal i sistema de neteja 

ESTIU HIVERN 

Cabal a tractar m3/h 68.56 68.56 
Qualitat de l'aigua d'entrada: 
DBO5 mg/l 10 10 
SS mg/l 5 5 
Nemàtods intestinals ous/l 1 1 

Qualitat de l'aigua de sortida UCF/100ml 10 10 

Nº de llums un 3 3 
Consum W 714 714 
Cabal màxim tractament m3/h 85 85 

6.2.- DESINFECCIÓ MITJANÇANT HIPOCLORIT SÒDIC     

Per a mantenir un residual de clor en l'efluent o per parada del tractament ultraviolat, es preveu una instal·lació 
d'emmagatzematge i dosificació automàtica d'hipoclorit sòdic 

Forma de subministre Líquid 
Riquesa g Cl2/Kg 130 130 
Massa específica Kg/dm3 1.24 1.24 

Consum: 
Cabal de tractament m3/h 68.56 68.56 
Dosis mitja ppm Cl2 0.8 0.8 
Consum horari l/h 0.34 0.34 
Consum diari l/dia 8.17 8.17 
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7.- RESTITUCIÓ DE L'EFLUENT TRACTAT       

L'aigua tractada a la sortida de la desinfecció serà enviada a un dipòsit d'emmagatzematge, que podrà acumular 
l'aigua regenerada d'un dia (24h). D'aquesta manera es podrà bombejar l'aigua tractada, al camp de golf, per la nit. 
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1. HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

1.1 CANONADES EN LÀMINA LLIURE 

El càlcul de les canonades tancades amb flux en làmina lliure interiors a la planta 

depuradora, el realitzarem admetent les hipòtesi següents:   

- Flux en làmina lliure, és a dir, el col·lector no entra en càrrega.  

- Règim estacionari.  

- Règim uniforme.   

Aquestes condicions, que, d'altra banda, són molt comunament acceptades en el 

càlcul hidràulic per a estudis d'aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades 

a la realitat.   

Les tres condicions s'apliquen, imposant que la caiguda de la línia de càrrega 

coincideix amb la caiguda de cota experimentada, de manera que el càlcul es 

simplifica notablement.    

 

1.2 CANONADES EN CÀRREGA   

El càlcul de les canonades tancades interiors a la planta depuradora que per les seves 

característiques entraran en càrrega amb la circulació de l'aigua, el realitzarem 

admetent les hipòtesi següents:   

- Secció plena.  

- Règim estacionari.  

- Règim uniforme. 

Aquestes condicions, que, d'altra banda, són molt comunament acceptades en el 

càlcul hidràulic per a estudis d'aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades 

a la realitat.   

Les tres condicions s'apliquen, imposant que el cabal circulant per totes i cadascuna 

de les seccions de la canonada que es calcula és el mateix, i s’avaluen les pèrdues 

que la circulació d’aquest cabal dóna a una canonada com la que s’estudia.  

La limitació del model fa que els càlculs s’hagin de fer esglaonats si hi ha canvi de la 

secció del tub, canvi del material del tub o canvi del cabal, de manera que no es 
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calcula directament les pèrdues totals, sinó per trams que respectin les limitacions 

esmentades, (cabal, material i secció) essent necessària només una suma de les 

pèrdues en sèrie. 

 

2. CÀLCUL DE LA LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

2.1 CÀLCUL DE PÈRDUES 

2.1.1 Pèrdues per fregament 

3
4

2
2

2

1
·



















=
r

n
v

I

    LIPèrdues ·=  

on: 

 I pèrdues unitàries [m/m] 

 v velocitat [m/s] 

 n nº Manning [adimensional] 

 r radi [m] 

 L longitud [m] 

 

2.1.2 Pèrdues per vàlvules obertes 

g

vkn
h

·2

·· 2

=
 

on:   

 h pèrdues per vàlvules obertes [m] 

 n nº vàlvules 

 k coeficient normalitzat en funció del tipus de vàlvula [adimensional] 

 v velocitat [m/s] 

 g gravetat [m/s2] 
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2.1.3 Pèrdues per entrada a les arquetes 

g

v
Pa

·2

2

=
 

on:   

 Pa pèrdues per entrada a les arquetes [m] 

 v velocitat [m/s] 

 g gravetat [m/s2] 

2.1.4 Pèrdues en els colzes 

g

vkn
h

·2

·· 2

=
 

on: 

 h pèrdues en colzes [m] 

 n nº vàlvules 

 k coeficient normalitzat en funció del tipus de vàlvula [adimensional] 

 v velocitat [m/s] 

 g gravetat [m/s2] 

 

2.2 CÀLCUL DE SOBREELEVACIÓ PELS SOBREIXIDORS 

2.2.1 Sobreelevació en vessadors 

3
2

·· 
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gLC

Q
h

q  

on: 

 h Sobreelevació en vessadors [m] 

 Q cabal [m3/s] 

 Cq coeficient [adimensional] 

 L ample del vessador [m] 

 g gravetat [m2/s]  
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2.2.2 Sobreelevació en vessadors triangulars 

4,0

)2(·32,1 
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on: 

 h sobreelevació en vessadors triangulars [m] 

 Q cabal [m3/s] 

 Φ angle vessador [m2/s]  

 

2.3 SOBREELEVACIÓ PER ESTRETAMENTS 

g

vk
h

·2

· 2

=
 

on: 

h pèrdues per estretaments [m] 

 k coeficient normalitzat igual a 0,6 per estretaments [adimensional] 

 v velocitat del cabal de dilució [m/s] 

 g gravetat [m/s2] 

 

2.4 SOBREELEVACIÓ PER EIXAMPLAMENTS 

g

vvk
h

·2

)·( 2
21 −=

 

on: 

h pèrdues per estretaments [m] 

 k coeficient normalitzat igual a 0,8 per eixamplaments [adimensional] 

 v1 velocitat a. amunt del cabal de dilució [m/s] 

 v2 velocitat a. avall del cabal de dilució [m/s] 

 g gravetat [m/s2] 
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2.5 SOBREELEVACIÓ PER REIXA TAMÍS 

Les aigües procedents de Vila Marina circulen, d’inici, a part de la resta per un canal 

que té incorporada una reixa tamís auto-netejable, degut a que aquestes aigües no 

s’han filtrat amb anterioritat com a la resta. 

La sobreelevació en aquest cas ha estat facilitada pel fabricant, QUILTON i és igual a 

0,25 m. 

 

3. LÍNIA PIEZOMÈTRICA DE L’AMPLIACIÓ DE L’EDAR 

3.1 CABALS 

S’adopten els següents factors i cabals de càlcul: 

  

 Punta/mig 1,5 

 Dilució/mig 2,04 (TA)/ 5 (TB) 

 Recirculació/mig 1,5 

 

  Mig Punta Dilució Recirculació  

 Cabal disseny estiu (m 3/h) 555 832,5 1131 832,5 

 Cabal disseny hivern (m 3/h) 125 187,5 625 187,5 

 

La línia piezomètrica es calcula en el cas més desfavorable: amb el cabal d’estiu 

aplicant el factor de dilució pel pretractament i el factor punta pel biològic. En 

temporada alta el cabal de pretractament coincideix amb el cabal màxim de disseny de 

l’emissari (1.131 m3/h) i per tant el factor de dilució es calcula a partir d’aquest cabal. 

En temporada baixa el factor de dilució és de 5. 

 

 

 

 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 7. Càlculs hidràulics  7 

 

3.2 BIOLÒGIC 

Dimensionament de l'arqueta de sortida final 
definitiva       

  Cota sortida arqueta final  49,739 

Cota inferior canonada de sortida, m 48,398 
 Cota màx vessador de sortida, m 49,798 
 Cota màx paret arqueta, m 50,648 
  1. Vessador de sortida  

     Cabal punta cap a sortida, m3/s 0,212 
     L = Ample del sobreeixidor, m 1,5 

       Factor  ' CQ ' 0,59 
       Sobreelevació per vessada  (h = (Q / 

(CQ*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,180 
     Altura vessador, m 1,4 

2. Cota d´aigua aigües amunt  49,978 
  

3. Canonada cap a terciari  
     Cabal del terciari, m3/dia 1700 
     Cabal del terciari, m3/s 0,020 

     Diàmetre, mm 200 
     Secció interior, m2 0,031 

      velocitat, m/s 0,626 5,565 

    Conductes arqueta sortida final - arqueta sortida n ova + existent     

1. Dimensionament del conducte  EXISTENT NOVA LÍNIA 
     Diàmetre, mm 400 400 
     Secció interior, m2 0,126 0,126 
     velocitat, m/s 1,227 0,613 
     Rugositat absoluta, mm 0,0015 0,0015 

2. Pèrdues per fregament - Canonada en càrrega: Colebrook  
     L = Longitud, m 4,1 3,8 
     Nu = Viscositat cinemàtica, m2/s 1,14E-06 1,14E-06 
     Re = Número de Reynolds 430.463 215.231 
     f = Coeficient de fregament 0,0135 0,0135 
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,00259 0,00065 
     Pèrdues (I * L), m 0,011 0,002 

3. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,2 0,2 
     v =velocitat, m/s 1,227 0,613 
     n=numero de vàlvules obertes 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,00000 0,00000 

4. Pèrdues entrada arqueta  0,077 0,019 

5. Pèrdua de càrrega total en el  conducte, m  0,087 0,022 

 6. Cota aigües amunt arqueta final  49,978 49,978 

Dimensionament de l'arqueta de sortida       

   Cota sortida arqueta  50,065 50,000 

Cota inferior canonada de sortida, m 49,274 
Cota màx vessador de sortida, m 50,124 
Cota màx paret arqueta, m 50,974 

Cabal línia existent m3/s 0,154 
Cabal nova línia m3/s 0,077 
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1. Vessador de sortida  
     L = Ample del sobreeixidor, m 1 1 
     Factor  ' CQ ' 0,59 0,59 
     Sobreelevació per vessada  (h = (Q / 
(CQ*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,191 0,120 

EXISTENT NOVA  
2. Cota d´aigua aigües amunt  50,315 50,244 

     
RESGUARD 0,659 

 Conducte cabalímetre - arqueta de sortida       

1. Dimensionament de l conducte  EXISTENT NOVA LÍNIA 
     Diàmetre, mm 400 400 
     Secció interior, m2 0,126 0,126 
     velocitat, m/s 1,227 0,613 
     Rugositat absoluta, mm 0,0015 0,0015 

2. Pèrdues per fregament - Canonada en càrrega: Colebrook  
     L = Longitud, m 8,7 8,2 
     Nu = Viscositat cinemàtica, m2/s 1,14E-06 1,14E-06 
     Re = Número de Reynolds 430.463 215.231 
     f = Coeficient de fregament 0,0135 0,0135 
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,00259 0,00065 
     Pèrdues (I * L), m 0,023 0,005 

3. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,2 0,2 
     v =velocitat, m/s 1,227 0,613 
     n=numero de vàlvules obertes 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,00000 0,00000 

4. Pèrdues entrada arqueta  0,077 0,019 

5. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,099 0,025 

 6. Cota sortida cabalímetre, m  50,414 50,339 

 Conducte arqueta receptora - cabalímetre       

1. Dimensionament del conducte  
     Diàmetre, mm 400 

      Secció interior, m2 0,126 
      velocitat, m/s 1,227 
      Rugositat absoluta, mm 0,0015 
 2. Pèrdues per fregament  

     L = Longitud, m 8,53 
      Nu = Viscositat cinemàtica, m2/s 1,14E-06 
      Re = Número de Reynolds 430.463 

     f = Coeficient de fregament 0,0135 
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,00259 
     Pèrdues (I * L), m 0,022 

3. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,2 
     v =velocitat, m/s 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0 

4. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,022 

5. Cota d'aigua sortida d'arqueta receptora, m  50,436   

Dimensionament de l'arqueta receptora d'aigua 
efluent       
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 Cota màx paret arqueta, m 50,83 
1. Cota d'aigua en arqueta receptora, m  50,436   

 
RESGUARD 0,394 

 
 Conducte decantador - arqueta receptora d'aigua 
efluent       

  
1. Dimensionament del conducte Línea 1(D1) 

Línea 2 
(D2) 

Línia 3 
(N) 

     Diàmetre, mm 300 300 400 
     Secció interior, m2 0,071 0,071 0,126 
     velocitat, m/s 1,091 1,091 0,613 
     nº Manning (Formigó) 0,013 0,013 0,013 

2. Pèrdues per fregament  
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,006 0,006 0,001 
     L = Longitud, m 10,68 1,66 69,2 
     Pèrdues (I * L), m 0,068 0,011 0,095 

3. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,2 0,2 0,2 
     v =velocitat, m/s 1,091 1,091 0,613 
     n=numero de vàlvules obertes 0 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0 0 0 

4. Pèrdues en colzes  
        k 45º 0,15 

     v =velocitat, m/s 0,613 
     n=numero de colzes 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,003 

     k 60º 0,3 
     v =velocitat, m/s 0,613 
     n=numero de colzes 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,006 

5. Pèrdues entrada arqueta  0,061 0,061 0,019 

6. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,129 0,071 0,123 

7. Cota d'aigua arqueta decan tador, m  50,565 50,508 50,462 
Cota solera canal 50,770 50,770 50,770 

 TRACTAMENT SECUNDARI DECANTADOR       

1. Canal de l'efluent (dimensionat pel cabal punta 
actual) 
Q (m3/s) 0,0385 0,0385 0,0385 
Diàmetre (m) 20,000 20,000 20,000 
Secció útil 0,060 0,060 0,060 
1/n (Manning) 75,000 75,000 75,000 
R (Radi Hidràulic) 0,086 0,086 0,086 
V = (Q/S) 0,642 0,642 0,642 
Longitud (m) 31,416 31,416 31,416 
i = V^2 x n^2 / R^(4/3) 0,002 0,002 0,002 
Cota solera canal 50,780 50,780 50,780 
Resguard arqueta 0,215 0,272 0,318 
h1 = (v^2/2g) 0,021 0,021 0,021 
h2 = L x i 0,061 0,061 0,061 
H total (m) 0,2971 0,3544 0,3999 

COTA LÀMINA AIGUA CANAL 50,862 50,862 50,862 
Cota màx vessador canal (cota inferior vessador 
triangular), m 51,100 51,100 51,100 
Resguard mínim canal (m) 0,238 0,238 0,238 

2. Decantador secundari  
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Q/ línia (m3/s) 0,077 0,077 0,077 
Diàmetre (m) 19,1 19,1 19,1 
núm. vessadors triangulars totals 120 120 120 

Qunit. (l/s) 0,0006423 
0,000642

3 
0,000642

4 
h1 =(Q/1,32/ tg a)^0,4 0,063 0,063 0,063 
H total (m) 0,063 0,063 0,063 

COTA AIGUA DECANTADOR 2ari 51,163 51,163 51,163 
Cota màxima mur decantador, m 51,480 51,480 51,480 
Resguard (m) 0,317 0,317 0,317 

Conducte arqueta repartiment - decantador       

1. Dimensionament del conducte Línia D1 Línia D2 
Línia 
D3(N) 

     Diàmetre, mm 400 400 400 
     Secció interior, m2 0,126 0,126 0,126 
     velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     Manning (n) 75,000 75,000 75,000 

2. Pèrdues pe r fregament  
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,007 0,007 0,007 
     L = Longitud, m 18,7 24,2 41,4 
     Pèrdues (I * L), m 0,125 0,162 0,277 

3. Pèrdues en colzes 45º (mirar comentari per a 60º , 30º, 22,5º ó 11,25º)                                                    
     k 90º 0,45 0,45 0,45 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 0 1 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,000 0,035 0,035 

     k 0,15 0,3 0,12 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 1 1 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,012 0,023 0,009 

4. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,200 0,200 0,200 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 0 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0 0 0 

5. Pèrdua sortida arqueta repart  0,038 0,038 0,038 

6. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,175 0,258 0,359 

7. Cota d'aigua arqueta repartiment, m  51,338 51,421 51,522 
RESGUARD 1,232 1,149 1,048 

Dimensionament de l'arqueta repartiment       

1. Canonada de sortida Línia D1 Línia D2 
Línia 
D3(N) 

 Cota inferior canonada de sortida, m 
Cota vessador de sortida, m 51,77 51,77 51,77 
Cota màx arqueta, m 52,57 52,57 52,57 

2. Vessador de sortida  
     L = Ample del sobreeixidor, m 1 1 1 
     Factor  ' CQ ' 0,59 0,59 0,59 
     Sobreelevació per vesada  (h = (Q / 
(CQ*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,191 0,191 0,191 

3. Cota d'aigua en arqueta receptora , m 51,961 51,961 51,961 
     RESGUARD 0,609 0,609 0,609 
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Conducte arqueta repartiment - reactor       

1. Dimensionament del conducte Línia R1 Línia R2 
Línia 
R3(N) 

     Diàmetre, mm 400 400 400 
     Secció interior, m2 0,126 0,126 0,126 
     velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     Manning (1/n) 75,000 75,000 75,000 

2. Pèrdues per fregament  
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,006 0,006 0,006 
     L = Longitud, m 10,43 4,79 13,00 
     Pèrdues (I * L), m 0,060 0,028 0,075 

3. Pèrdues en colzes  

      k 90º 0,450 0,450 0,450 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 0 0 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0 0 0,035 

      k 25º 0,12 0,12 0,12 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 1 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,009 0,000 0,000 

     k 49º / - / 45º 0,15 0,15 0,15 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 1 0 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,012 0,000 0,012 

     k 42º 0,15 0,15 0,15 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 1 1 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,012 0,012 0,000 

     k 106º 0,49 0,49 0,49 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 1 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,038 0,000 0,000 

     k 20º 0,06 0,06 0,06 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de colzes 0 0 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,000 0,000 0,005 

4. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,2 0,2 0,2 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 0 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,000 0,000 0,000 

5. Pèrdua entrada arqueta repart  0,077 0,077 0,077 

6. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,207 0,116 0,202 

7. Cota d'aigua arqueta sortida reactor, m  52,168 52,077 52,163 

Reactor biològic       

1. Pèrdues de sobreelevació per vessada final 
reactor, m Línia R1 Línia R2 

Línia 
R3(N) 

     L = Ample del sobreeixidor, m 3,2 3,2 3,2 
     Factor  'm' 1,8 1,8 1,8 
     Sobreelevació per vessada  (h = (Q /(m*L))^(2/3)), m 0,089 0,089 0,089 

Resguard arqueta sortida, m 0,407 0,498 0,412 

2. Cota vessador sortida, m  52,575 52,575 52,575 
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3. Cota aigua al reactor  52,664 52,664 52,664 

4. Cota màxima del reactor, m  53,030 53,030 53,030 
     RESGUARD 0,366 0,366 0,366 

Conducte Reactor - arqueta repartiment 

1. Dimensionament del conducte  Línia R1 Línia R2 
Línia 
R3(N) 

     Diàmetre, mm 400 400 400 
     Secció interior, m2 0,126 0,126 0,126 
     velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     Manning (1/n) 75,000 75,000 75,000 

2. Pèrdues per fregament  
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,006 0,006 0,006 
     L = Longitud, m 22,5 21,64 18,58 
     Pèrdues (I * L), m 0,130 0,125 0,107 

3. Pèrdues en colzes  

       k 47º / 48º / 45º 0,150 0,150 0,150 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 1 1 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,012 0,012 0,012 

     k 22º 0,060 0,060 0,060 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 1 0 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,005 0,000 0,000 

     k 94º 0,450 0,450 0,450 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 0 1 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,000 0,035 0,000 

     k  - / 26º / 25º 0,120 0,120 0,120 
     v =velocitat, m/s 1,227 1,227 1,227 
     n=numero de vàlvules obertes 0 1 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,000 0,009 0,009 

4. Pèrdues sortida arqueta distribuidora  0,038 0,038 0,038 

5. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,184 0,218 0,166 

6. Cota d'aigua en arqueta repartiment 2 línies, m  52,849 52,883 52,831 

Dimensionament de l'arqueta repartiment       

 1. Canonada de sortida  

Cota vessador de sortida, m 53,03 53,030 53,03 
Cabal, m/s 0,154 0,154 0,154 

2. Vessador de sortida  
     L = Ample del sobreeixidor, m 1,2 1,2 1,2 
     Factor  ' CQ ' 0,59 0,59 0,59 
     Sobreelevació per vesada  (h = (Q / 
(Cq*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,169 0,169 0,169 

3. Cota d'aigua en arqueta receptora, m  53,199 53,199 53,199 
Cota superior arqueta,m 53,377 53,377 53,377 
resguard, m 0,178 0,178 0,178 

Conducte pretractament - arqueta repartiment       

1. Dimensionament del conducte  
     Diàmetre, mm 400 
     Secció interior, m2 0,126 
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     velocitat, m/s 1,840 
     Manning (1/n) 75,000 

 2. Pèrdues per fregament  
     I = Pèrdues unitàries, m/m 0,013 
     L = Longitud, m 9,500 
     Pèrdues (I * L), m 0,123 

3. Pèrdues en colzes  
     k 90º 0,45 
     v =velocitat, m/s 1,840 
     n=numero de colzes 1 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,078 

     k 69º 0,15 
     v =velocitat, m/s 1,840 
     n=numero de colzes 2 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,052 

4. Pèrdues en vàlvules obertes                                                      
     k 0,200 
     v =velocitat, m/s 1,840 
     n=numero de vàlvules obertes 0 
     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,000 

5. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,253 

6. Cota d'aigua en arqueta sortida pretractament, m  53,452 

 

3.3 PRETRACTAMENT 

PRETRACTAMENT     

COTA AIGUA SORTIDA 
PRETRACTAMENT 53,452 

53,45
2 

Vessador cambra de regulació 

     Q (m3/s) 0,314 m 0,314 
     L = Ample del sobreeixidor, m 6 m 3 
     Factor  ' CQ ' 0,59 0,59 
     Sobreelevació per vessada  (h = (Q / (CQ*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,093 m 0,148 

COTA DEL LLAVI DEL VESSADOR 54,142 
53,47

2 

COTA DE L'AIGUA SOBRE EL LLAVI 54,235 
53,62

0 
0,522 

Pèrdues per estretament, m 
    Factor  ' k ' 0,6 
    Secció 0,78 
    Velocitat, m/s 0,403 
    Pèrdues per estretament, m h = k * v^2 / (2g) 0,005 m 

COTA SOLERA  53,766 

COTA AIGUA 
54,239

9 
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PÈRDUES EIXAMPLAMENT     

Cota solera cambra entrada, m 53,97 
Cota mur exterior cambra entrada, m 55,07 
Profunditat cambra entrada, m 1,1 

 
 1. Pèrdues eixamplament canal estiu 
    Factor  ' k ' 0,8 
    Amplada Secció a. avall 1,9 
    Llargada Secció a. avall 6,3 
    v2 = Velocitat aigües avall, m/s 0,022 
    A2, àrea de pas , m2 1,300 
    v1 = Velocitat aigües amunt, m/s 0,091 

    Pèrdues per eixamplament, m 
h = k * (v1^2 - v2^2) / 

(2g) 0,0003 m 

Pèrdues Estretament 
    Factor  ' k ' 0,6 
    Secció 0,55 
    Velocitat, m/s 0,497 
    Pèrdues per estretament, m h = k * v^2 / (2g) 0,008 m 

 
COTA AIGUA CAMBRA ESTIU 

54,247
8 

RESGUARD 0,8222 m 

 

2. Pèrdues eixamplament Vila Marina 
    Factor  ' k ' 0,8 
    Amplada Secció a. avall 0,5 m 
    Llargada Secció a. avall 6,3 m 
    v2 = Velocitat aigües avall, m/s 0,017 
    A2, àrea de pas , m2 0,650 
    v1 = Velocitat aigües amunt, m/s 0,082 

    Pèrdues per eixamplament, m 
h = k * (v1^2 - v2^2) / 

(2g) 0,000 m 
REIXA QUILTON 
Q (m3/s) (17% Qdilució) 0,053 
Pèrdua de càrrega, m 0,250 m 

 

COTA AIGUA CAMBRA VILA MARINA 
54,490

2 
RESGUARD 0,5798 m 
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3.4 TERCIARI 

Cota d'aigua en arqueta bombament camp de golf  53,937 
 

    
Conducte dipòsit efluent terciari - arqueta bombame nt camp de golf   

     Cabal nominal, m3/h 68,56 
     Cabal nominal, m3/s 0,019 

1. Dimensionament del conducte  
     Diàmetre, mm 200 

      Secció interior, m2 0,031 
      velocitat, m/s 0,606 

      Manning (n) 75,000 

2. Pèrdues per fregament  
      I = Pèrdues unitàries, m/m 0,007 

     L = Longitud, m 4,9 
      Pèrdues (I * L), m 0,032 

3. Pèrdues en colzes 45º                                               
       k 0,15 

      v =velocitat, m/s 0,606 
      n=numero de colzes 1 
      Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0,003 

4. Pèrdues en vàlvules obertes                                                     
     k 0,200 

      v =velocitat, m/s 0,606 
      n=numero de vàlvules obertes 0 

     Pèrdues (h=n k·v^2/ 2g), m 0 

5. Pèrdua sortida dipòsit  0,009 

 6. Pèrdues entrada arqueta  0,019 

7. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,063 

8. Cota d´aigua en dipòsit emmagatzematge  54,000 
 

Conducte desinfecció - dipòsit efluent terciari     

     Cabal nominal, m3/h 68,56 
     Cabal nominal, m3/s 0,019 

1. Dimensionament del conducte  
     Diàmetre, mm 200 

      Secció interior, m2 0,031 
      velocitat, m/s 0,606 

      Manning (n) 75,000 

2. Pèrdues per fregament  
      I = Pèrdues unitàries, m/m 0,007 

     L = Longitud, m 0,28 
      Pèrdues (I * L), m 0,002 

3. Pèrdua sortida desinfecció  0,009 

 4. Pèrdua entrada dipòsit  0,009 

6. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,021 

7. Cota d'aigua sortida desinfecció  54,021 
 

Conducte filtració - desinfecció     

     Cabal nominal a desinfecció, m3/h 68,56 
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     Cabal nominal a desinfecció, m3/s 0,019 

1. Dimensionament del conducte  
     Diàmetre, mm 200 

      Secció interior, m2 0,031 
      velocitat, m/s 0,606 

      Manning (n) 75,000 

2. Pèrdues per fregament  
      I = Pèrdues unitàries, m/m 0,007 

     L = Longitud, m 3,5 
      Pèrdues (I * L), m 0,023 

3. Pèrdua entrada desinfecció  0,019 

4. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,042 

5. Cota d'aigua sortida filtració  54,062 
 

Filtre rotatiu de tambor       

     Cabal nominal a filtració, m3/h 68,56 
     Cabal nominal a filtració, m3/s 0,019 

    Pèrdua de càrrega, mm      de 50 a 300 
    Pèrdua de càrrega adoptada, m 0,300 

  COTA AIGUA A ENTRADA FILTRE  54,362 
 

Conducte tanc lamel·lar - filtració     

     Cabal nominal a filtració, m3/h 68,56 
     Cabal nominal a filtració, m3/s 0,019 

1. Dimensionament del conducte  
     Diàmetre, mm 200 

      Secció interior, m2 0,031 
      velocitat, m/s 0,606 

      Manning (n) 75,000 

2. Pèrdues per fregament  
      I = Pèrdues unitàries, m/m 0,007 

     L = Longitud, m 0,92 
      Pèrdues (I * L), m 0,006 

3. Pèrdua sortida decantador lamel·lar  0,009 

4. Pèrdua de càrrega total en el conducte, m  0,015 

5. Cota sortida decantador lamel·lar, m  54,378 
 

Decantador lamel·lar       

1. Cota d´aigua al decantador  54,378 
 

Tanc de maduració       

Cabal a tractar, m3/dia 1700,000 
Cabal a tractar, m3/s 0,020 

1. Paret de sortida  
     L = Ample de paret, m 1 

      Factor  ' CQ ' 0,59 
      Sobreelevació per vessada  (h = (Q / (CQ*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,048 

     Altura paret + sobreelevació, m 1,348 
     Altura paret, m 1,300 

2. Cota d´aigua al tanc maduració  54,388 
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Tanc d'injecció       

Cabal a tractar, m3/dia 1700,000 
Cabal a tractar, m3/s 0,020 

1. Cota d´aigua al tanc injecció  54,398 
 

Tanc de coagulació       

Cabal a tractar, m3/dia 1700,000 
Cabal a tractar, m3/s 0,020 

1. Paret de sortida  
     L = Ample de paret, m 1 

      Factor  ' CQ ' 0,59 
      Sobreelevació per vessada  (h = (Q / (CQ*L*(9,8)^1/2))^(2/3)), m 0,048 

     Altura paret + sobreelevació, m 1,548 
     Altura paret, m 1,500 

2. Cota d´aigua al tanc coagulació  54,408 
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4. SISTEMES DE BOMBEIG 

4.1 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE BOMBEIG DE 

RECIRCULACIÓ DE FANGS PEL CABAL EN TEMPORADA 

BAIXA 

a) Dades de cabal i estació de bombament 

Cabal de bombament 208,00 m3/h 
Número de bombes en funcionament 1,00 ud 
Número de bombes en reserva 1,00 ud 
Cabal unitari necessari 208,00 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 208,00 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 0,0578 m3/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

b) Dades dels elements 

Nivell líquid mínim en el bombament 47,23 m 
Punt de destí del bombament de 
sobrenedants 

Arqueta distribució 
Reactors  

Cota del mur de pretractament 53,677 m 

c) Dades de la conducció general 

Longitud de la canonada 45,60 m 
Material de la canonada polietilè  
Rugositat absoluta del material 0,007 mm 
Diàmetre interior de la canonada 361,80 mm 

Graus 
Unitat

s 
kunit

ari ktotal 

90º 2,00 
0,2
2 0,44 

Descàrreg
a 1,00 

1,0
0 1,00 

1,44 

d) Dades de la conducció particular de cada 
bomba 

Longitud de la canonada 6,00 m 
Material de la canonada ACER INOX 
Rugositat absoluta del material 0,010 mm 
Diàmetre interior de la canonada 250,00 mm 
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Graus 
Unitat

s 
kunit

ari ktotal 

Colzes 90º 2,00 
0,2
2 0,44 

0,44 

 
e) Càlculs hidràulics 
 

 
 
 
 Pèrdua de càrrega en la 

conducció general 
Cabal 0,0578 m3/s 
Diàmetre 0,362 m 
Velocitat 0,56 m/s 
Temperatura de 
l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat 
0,000001

054 
Rugositat absoluta 0,0070 0,056 m 
Reynolds 1,93E+05 
Coeficient de pèrdua de 
càrrega 0,0160 
Gradient Hidràulic 0,0007 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció particular 

Cabal 0,0578 m3/s 
Diàmetre 0,250 m 
Velocitat 1,18 m/s 
Temperatura de 
l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat 
0,000001

054 
Rugositat absoluta 0,010 0,057 m 
Reynolds 2,79E+05 
Coeficient de pèrdua de 
càrrega 0,0155 
Gradient hidràulic 0,004378 

Desnivell geomètric 6,45 m 
Alçada manomètrica mínima de la bomba 0,11 m 
Alçada manomètrica adoptada 1,11 m 

TOTAL 7,56 m 
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4.2 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE BOMBEIG DE 

RECIRCULACIÓ DE FANGS PEL CABAL EN TEMPORADA 

ALTA 

a) Dades de cabal i estació de bombament 

Cabal de bombament 833,00 m3/h 
Número de bombes en 
funcionament 2,00 ud 
Número de bombes en reserva 0,00 ud 
Cabal unitari necessari 416,50 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 416,50 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 0,1157 m3/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

b) Dades dels elements 

Nivell líquid mínim en el bombament 47,23 m 

Punt de destí del bombament de 
sobrenedants 

Arqueta 
distribució 

Reactors  
Cota del mur de pretractament 53,677 m 

c) Dades de la conducció general 

Longitud de la canonada 45,60 m 
Material de la canonada polietilè  
Rugositat absoluta del material 0,007 mm 
Diàmetre interior de la canonada 361,80 mm 

Graus 
Unita

ts kunitari ktotal 
90º 2,00 0,22 0,44 

Descàrrega 1,00 1,00 1,00 
1,44 

d) Dades de la conducció particular de cada 
bomba 

Longitud de la canonada 6,00 m 
Material de la canonada ACER INOX 
Rugositat absoluta del material 0,010 mm 
Diàmetre interior de la canonada 250,00 mm 

Graus 
Unita

ts kunitari ktotal 
Colzes 90º 2,00 0,22 0,44 

0,44 
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e) Càlculs hidràulics 
 

 
 
 
 Pèrdua de càrrega en 

la conducció general 
Cabal 0,2314 m3/s 
Diàmetre 0,362 m 
Velocitat 2,25 m/s 
Temperatura de 
l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat 
0,000001

054 
Rugositat absoluta 0,0070 0,779 m 
Reynolds 7,72E+05 
Coeficient de pèrdua de 
càrrega 0,0125 
Gradient Hidràulic 0,0089 

Pèrdua de càrrega en 
la conducció 

particular 

Cabal 0,1157 m3/s 

Diàmetre 0,250 m 
Velocitat 2,36 m/s 
Temperatura de 
l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat 
0,000001

054 
Rugositat absoluta 0,010 0,216 m 
Reynolds 5,59E+05 
Coeficient de pèrdua de 
càrrega 0,0135 
Gradient hidràulic 0,015289 

Desnivell geomètric 6,45 m 
Alçada manomètrica mínima de la bomba 0,99 m 
Alçada manomètrica adoptada 1,99 m 

TOTAL 8,44 m 
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4.3 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE BOMBEIG DE 

PURGA 

a) Dades de cabal i estació de bombament 

Cabal de bombament 28,00 m3/h 
Número de bombes en funcionament 2,00 ud 
Número de bombes en reserva 1,00 ud 
Cabal unitari necessari 14,00 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 14,00 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 0,0039 m3/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

b) Dades dels elements 

Nivell líquid mínim en el bombament 47,23 m 
Punt de destí del bombament de sobrenedants Espessidor  
Cota del mur de l'espessidor de fangs 55,62 m 

d) Dades de la conducció general 
  

Longitud de la canonada 83,00 m 
Material de la canonada polietilè  
Rugositat absoluta del material 0,007 m 
Diàmetre interior de la canonada 99,40 mm 

Graus Unitats kunitari ktotal 
90º 2,00 0,22 0,44 
60º 2,00 0,17 0,34 

Descàrrega 1,00 1,00 1,00 
1,78 

e) Dades de la conducció particular de cada bomba 

Longitud de la canonada 7,30 m 
Material de la canonada   
Rugositat absoluta del material 0,01 m 
Diàmetre interior de la canonada 80,00 mm 

 Graus Unitats kunitari ktotal 
Colzes existents en la 
canonada: 90º 1,00 0,22 0,22 
Vàlvula de comporta 1,00 0,20 0,20 

0,42 
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f) Càlculs hidràulics 

 

 

 
 
 
 
 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció general 

Cabal 0,0078 m3/s 

 
Diàmetre 0,099 m 
Velocitat 1,00 m/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 0,99 m 
Viscositat 0,000001054 
Rugositat absoluta 0,007 m3/s 
Reynolds 9,45E+04 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,0210 

 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció particular 

Cabal 0,0039 m3/s 
Diàmetre 0,080 m 
Velocitat 0,77 m/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 0,06 m 
Viscositat 0,000001054 
Rugositat absoluta 0,01 
Reynolds 5,87E+04 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,0185 

 

Desnivell geomètric 8,39 
Alçada manomètrica mínima de la bomba 1,05 m 
Alçada manomètrica adoptada 2,05 m 

TOTAL 10,44 m 
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4.4 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE BOMBEIG DE 

FLOTANTS 

a) Dades de cabal i estació de bombament 

Cabal de bombament 24,00 m3/h 
Número de bombes en funcionament 1,00 ud 
Número de bombes en reserva 0,00 ud 
Cabal unitari necessari 24,00 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 24,00 m3/h 
Cabal unitari de les bombes adoptat 0,0067 m3/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

b) Dades dels elements 

Nivell líquid mínim en el bombament 47,23 m 
Punt de destí del bombament de sobrenedants Espessidor  
Cota del mur de l'espessidor de fangs 55,65 m 

d) Dades de la conducció general  
 

Longitud de la canonada 114,20 m  
Material de la canonada POLIETILÈ  
Rugositat absoluta del material 0,007000 m  
Diàmetre interior de la canonada 99,40 mm  
Colzes existents en la canonada:  

 

Graus Unitats kunitari ktotal  
90º 3,00 0,22 0,66  
60º 0,00 0,17 0,00  

Descàrrega 1,00 1,00 1,00  
1,66  

 
e) Dades de la conducció particular de cada bomba  

 
Longitud de la canonada 6,40 m  
Material de la canonada ACER INOX  
Rugositat absoluta del material 0,010000 m 
Diàmetre interior de la canonada 80,00 mm 

 Graus Unitats kunitari ktotal 
Colzes existents en la 
canonada: 90º 0,00 0,22 0,00 

  1,00 0,20 0,20 
0,20 
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f) Càlculs hidràulics 

 

 

 
 
 
 
 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció general 

Cabal 0,0067 m3/s 

 
Diàmetre 0,099 m 
Velocitat 0,86 m/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 1,01 m 
Viscositat 0,000001054 
Rugositat absoluta 0,007000 m3/s 
Reynolds 80.993,76 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,0220 

 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció particular 

Cabal 0,0067 m3/s 
Diàmetre 0,080 m 
Velocitat 1,33 m/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 0,15 m 
Viscositat 0,000001054 
Rugositat absoluta 0,010000 
Reynolds 1,01E+05 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,0185 

 
Desnivell geomètric 8,42 

Alçada manomètrica mínima de la bomba 0,09 
Alçada manomètrica adoptada 0,04 m 

TOTAL 9,72 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑+=∆
g

V
k

g

V
L

D

f
H

22

22



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 7. Càlculs hidràulics  26 

 

4.5 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE BOMBEIG DE LA 

LÍNIA DE DESGUASSOS 

a) Dades de cabal i estació de bombament 

Cabal de bombament 23,40 m3/h 
Número de bombes en funcionament 1,00 ud 
Número de bombes en reserva 1,00 ud 

Cabal unitari necessari 23,40 m3/h 

Cabal unitari de les bombes adoptat 14,00 m3/h 

Cabal unitari de les bombes adoptat 0,0039 m3/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

b) Dades dels elements 

Nivell líquid mínim en el bombament 47,23 m 
Punt de destí del bombament de sobrenedants Pretractament  
Cota del mur de l'espessidor de fangs 55,17 m 

 
d) Dades de la conducció general  

 
Longitud de la canonada 66,25 m  
Material de la canonada Polietilè   
Rugositat absoluta del material 0,007000 m  
Diàmetre interior de la canonada 90,40 mm  
Colzes existents en la canonada:  

 

Graus Unitats kunitari ktotal  
90º 4,00 0,22 0,88  
60º 2,00 0,17 0,34  

Descàrrega 1,00 1,00 1,00  
2,22  

 
e) Dades de la conducció particular de cada bomba  

 
Longitud de la canonada 6,30 m  
Material de la canonada ACER INOX  
Rugositat absoluta del material 0,010000 m 
Diàmetre interior de la canonada 65,00 mm 

 Graus Unitats kunitari ktotal 
Colzes existents en la 
canonada: 90º 0,00 0,22 0,00 
Vàlvula de comporta   1,00 0,20 0,20 
Vàlvula de retenció 0,20 
Carret de desmuntatge 
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f) Càlculs hidràulics 

 

 

 
 
 
 

 
Pèrdua de càrrega en la 
conducció general 

Cabal 0,0039 m3/s 

 
Diàmetre 0,090 m 
Velocitat 0,61 m/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 0,33 m 
Viscositat 0,000001054 
Rugositat absoluta 0,007000 m3/s 
Reynolds 5,20E+04 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,0210 

 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció particular 

Cabal 0,0039 m3/s 
Diàmetre 0,065 m 
Velocitat 1,17 m/s 
Temperatura de l'aigua 15,00 0,15 m 
Viscositat 0,000001054 
Rugositat absoluta 0,010000 
Reynolds 7,23E+04 
Coeficient de pèrdua de càrrega 0,0200 

 

Desnivell geomètric 7,94 
Alçada manomètrica mínima de la bomba 0,48 m 
Alçada manomètrica adoptada 1,48 m 

TOTAL 10,37 m 
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4.6 DIMENSIONAMENT DEL SISTEMA DE BOMBEIG AL 

TRACTAMENT TERCIARI 

a) Dades de cabal i estació de bombament 

Cabal de bombament 70,83 
m3/
h 

Número de bombes en funcionament 1,00 ud 
Número de bombes en reserva 1,00 ud 

Cabal unitari necessari 70,83 
m3/
h 

Cabal unitari de les bombes adoptat 70,83 
m3/
h 

Cabal unitari de les bombes adoptat 0,0197 
m3/
s 

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

b) Dades dels elements 

Nivell líquid minim en el bombament 45,61 m 

Punt de destí del bombament terciari 
Tanc 

coagulació  
Cota del mur tanc coagulació 54,760 m 

c) Dades de la conducció general 

Longitut de la canonada 87,60 m 
Material de la canonada polietilè  
Rugositat absoluta del material 0,007 mm 
Diàmetre interior de la canonada 170,00 mm 

Graus 
Unitat

s kunitari ktotal 
45º 5,00 0,22 1,10 

Descàrrega 1,00 1,00 1,00 
2,10 

d) Dades de la conducció particular de cada bomba 

Longitut de la canonada 6,00 m 
Material de la canonada ACER INOX 
Rugositat absoluta del material 0,010 mm 
Diàmetre interior de la canonada 150,00 mm 

Graus 
Unitat

s kunitari ktotal 
Colzes 90º 2,00 0,22 0,44 

0,44 
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e) Càlculs hidràulics 
 

 
 
 
 Pèrdua de càrrega en la 

conducció general 
Cabal 0,0197 m3/s 
Diàmetre 0,170 m 
Velocitat 0,87 m/s 
Temperatura de 
l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat 
0,0000010

54 
Rugositat absoluta 0,0070 0,396 m 
Reynolds 1,40E+05 
Coeficient de pèrdua de 
càrrega 0,0160 
Gradient Hidràulic 0,0036 

Pèrdua de càrrega en la 
conducció particular 

Cabal 0,0197 m3/s 
Diàmetre 0,150 m 
Velocitat 1,11 m/s 
Temperatura de 
l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat 
0,0000010

54 
Rugositat absoluta 0,010 0,067 m 
Reynolds 1,58E+05 
Coeficient de pèrdua de 
càrrega 0,0155 
Gradient hidràulic 0,006529 

Desnivell geomètric 9,15 m 
Alçada manomètrica mínima de la bomba 0,46 m 
Alçada manomètrica adoptada 1,46 m 

TOTAL 10,61 m 

 

∑+=∆
g

V
k

g

V
L

D

f
H

22

22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 8. DEFINICIÓ DELS EQUIPS MECÀNICS 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 8. Definició dels equips mecànics  1 

 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ ..................................................................................................... 2 

2. LLISTAT DELS EQUIPS ............................... ........................................................ 2 

3. PROGRAMA DE PUNTS D’ INSPECCIÓ .................... .......................................... 3 

4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS MECÀNIQUES ..... ...................... 5 

5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PARTICULARS MECÀNIQUES .. ................. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 8. Definició dels equips mecànics  2 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es detallen les especificacions tècniques mecàniques, tant 

generals com particulars, dels elements pertanyents al projecte. 

 

2. LLISTAT DELS EQUIPS 

MESURADORS D’OXIGEN 

MESURADORS DE REDOX 

MESURADORS DE TEMPERATURA 

MESURADORS DE PH 

MESURADORS DE PRESSIÓ 

CABALÍMETRES  

VEHICULADOR (Reactor) 

BOMBES CENTRÍFUGUES DE PURGA 

BOMBES CENTRÍFUGUES DE RECIRCULACIÓ  

BOMBES CENTRÍFUGUES DE FLOTANTS 

BOMBES CENTRÍFUGUES DEL TERCIARI 

BOMBES DESPLAÇAMENT POSITIU (Fangs) 

BOMBES DESPLAÇAMENT POSITIU (Poli) 

EQUIP PREPARACIÓ POLIELECTROLIT  

BUFANTS 

PLANTA DE RECEPCIÓ DE FANGS (HUBER) 

GRAELLA DE DIFUSORS 

CENTRÍFUGA (Deshidratació) 

PONT ESPESSIDOR DE FANGS 

CARGOL TRANSPORTADOR 

POLIPASTS MANUALS DE 1.000  

PONT DECANTADOR 

COMPORTES MURALS MANUALS 

SITJA DE FANGS 
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3. PROGRAMA DE PUNTS D’ INSPECCIÓ 

El contractista haurà de confeccionar el Programa de Punts d’Inspecció que com a 

mínim complirà els següents requisits, per a qualsevol tipus d’equips: 

- Es demanarà  certificat dels materials utilitzats en la fabricació dels equips i 

s’inspeccionaran en el moment de la recepció. 

- Per a les soldadures, en cas de que siguin necessàries, s’especificarà el procés 

utilitzat per a executar-les , i es demanarà un informe de qualificació de procediments 

(PQR) així com un  informe de qualificació de les persones que realitzen aquesta 

tasca. 

- Es realitzaran les inspeccions habituals en equips que consistiran en: 

• Proves de funcionament 

• Proves de motor 

• Prova hidrostàtica (si és necessari) 

• Inspecció de muntatge 

• Inspecció visual 

• Control de dimensionament 

• Control pintures segons especificacions 

• Etc 

 

Caldrà acordar quines d’aquestes proves seran presencials. 

El contractista entregarà a la direcció d’obra dossier final amb tota la documentació 

relativa a cada equip després d’haver-la revisat. 

S’adjunta model de PPI: 

 

 Client  Fabricant : Document : 

 

Comanda:  Projecte : 

EDAR MONT-ROIG 

DEL CAMP  

Ref: Rev Data Signatura  

0   

Equip : Item Quantitat : 1   

2   
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  Materials  Inspecció  F D C Observacions    
1 Certificat de materials SEMPRE  R R   
2 Inspecció en recepció  SEMPRE  A R   
  Soldadura (si fos necessari)       
1 Especificació del procés de soldadura SFN  R R   

2 
Informe qualificació de procediments 
(PQR) SFN 

 
R R   

3 Informe qualificació de soldadors SFN  R R   
  Inspeccions         
1 Proves de funcionament  SEMPRE  A A   
2 Proves motor  SEMPRE  A A   
3 Prova hidrostàtica  SFN  A A   
4 Inspecció de muntatge SEMPRE  A R   
5 Inspecció visual  SEMPRE  A R   
6 Control dimensional final SEMPRE  A R   

7 
Control pintures segons 
especificacions 

SEMPRE 
 

A R   
8 Equilibrat impulssor SFN  A R  
9 Registre de temperatura de coixinets  SFN  A A   
10 Assecat i neteja  SFN  A A   
11 Revisió de documentació  SEMPRE  R R   
12 Autorització d’enviament SEMPRE  R R   
       
  Explicació de símbols       
  R = Revisió        

  
A = Punt a presenciar  
  

 
   

 APROVAT NOM NOM   
 DATA     
 SIGNATURA     
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4. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES GENERALS 

MECÀNIQUES 

4.1 ACABATS DELS EQUIPS 

SERVEI: VARIS 

La totalitat dels elements metàl·lics estaran protegits mitjançant galvanització en calent 

o pintats, segons les següents condicions: 

Galvanitzat en calent: 

• Preparació de superfícies mitjançant una neteja profunda per l’eliminació de 

greixos o pintures que hi poguessin haver. 

• Decapatge químic per immersió en àcid sulfúric o clorhídric diluïts. 

• Galvanització en calent per immersió segons UNE 37501 i les especificacions del 

RD 2431/88 referents als espessidors mínims de recobriments. 

 

Pintura: 

• Preparació de superfícies mitjançant xorrejat abrasiu amb sorra silícea fins el grau 

SA-21/2 segons la norma sueca SIS-055900. 

• En tots els casos les pintures d’imprimació seran de diferent color que les 

d’acabament, però ambdues seran de la mateixa marca. 

• Els espessors de capes de pintures indicats sempre es referiran a espessidors 

mínims de pel·lícula seca. 

 

a) Pintura epoxi. Serà mitjançant l’aplicació de dues capes d’imprimació de 35 micres 

cadascuna, segons la norma INTA 164705 i dues capes d’acabament de 30 micres 

segons la norma INTA 164704 A. 

b) Pintures de quitrà-epoxi. Seran sempre tres capes de 375 micres cadascuna, 

segons la norma INTA 164407. 

c) Pintura de resina epoxi. Serà mitjançant l’aplicació d’una capa d’imprimació i tres 

capes d’acabament de 300 micres cadascuna de pintura a base de resina epoxi en 

dos components barrejats amb electroagitació. 
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Mai s’aplicarà la pintura quan les condicions climàtiques siguin adverses: pluja, alta 

humitat, raigs solars directament, etc. i, en particular, si es donen algun dels casos 

següents: 

- Temperatura ambient per sota dels 5ºC. 

- Si es preveu que la temperatura pot baixar de 0ºC abans de que la pintura s’hagi 

assecat. 

- Quan la temperatura del metall sigui 5ºC per sota del punt de rosada de l’aire. 

- Temperatura ambient per sobre de 50 graus. 

- Humitat relativa superior al 85%. Qualsevol capa de pintura que hagi estat 

exposada a condicions adverses abans del seu assecat, haurà de ser eliminada 

mitjançant adollament i es procedirà a l’aplicació de la nova capa. 

 

Canonades d’acer al carbó (inclús accessoris): 

Segons els casos; galvanitzat en calent o pintura epoxi. 

 

Canonades d’acer inoxidable (inclús accessoris): 

No portarà cap tipus de pintura. 

 

Canonades de fosa (inclús accessoris): 

En superfície: recobriment interior de ciment centrifugat amb alt contingut en sílico 

aluminats. Recobriment exterior amb una capa de vernís exempt de fenols i terminació 

amb pintura epoxi. 

Soterrada: d’igual manera que la de superfície excepte la terminació. 

 

Vàlvules: 

Portaran el mateix tractament que la canonada corresponent. 

 

Passamurs: 

El rodet i la placa es construiran en acer inoxidable AISI 316L, essent les brides en 

alumini. No es donarà cap tipus d’acabat a aquest conjunt. 
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Alumini: 

Els elements d’alumini no portaran cap tipus de tractament. 

 

Acer inoxidable: 

Els elements d’acer inoxidable no portaran cap tipus de tractament. 

 

Plàstics: 

Els elements de plàstic no portaran cap tipus de tractament. 

 

Equips de tractament (ponts): 

Zones submergibles: galvanitzat en calent i protecció quitrà-epoxi. 

Zones no submergibles: galvanitzat en calent. 

 

Maquinaria en general: 

Tractament de superfícies, pintures d’imprimació i pintura d’acabats segons normes de 

cada fabricant. 

 

4.2 CANONADES DE FONERIA  

 
SERVEI: VARIS 
 
Característiques: 
 
- Diàmetre nominal: Totes les mesures 
- Resistència a la tracció: 42 kg/mm² 
- Capacitat d’allargament: més del 10% 
- Contingut en carboni: entre 3,4 i 4,5 % 
- Carboni lliure o grafit: 3,5% en pes i 10% en volum 
- Tipus d’unió: junta automàtica flexible en NBR 
- Norma de fabricació: ISO 2531 edificació 1974 acomplint les  
 característiques del Plec de Prescripcions  
 Tècniques Generals de Canonades per  
 Abastaments d’Aigua. 
- Duresa superficial: menys de 230 unitats Brinell 
- Tolerància de gruix: menys d’1,3 + 0,001 DN 
- Densitat de la foneria: 7050 kg/m3 
- Tolerància en pes: ± 5% 
- Dimensions: segons norma UNE-EN-598 
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- Recobriment interior: ciment centrifugat amb alt contingut de silico-aluminats 
- Pressió hidràulica en prova a fàbrica: segons norma 
- Recobriment exterior: Zenc metàl·lic i capa d’acabat de pintura epoxy 
 

 

4.3 CANONADES DE POLIETILÈ 

 
SERVEI: VARIS 
 
Característiques: 
 
- Diàmetre nominal: Totes les mesures 
- Qualitats: 
 * Semi-rígida: Alta densitat (0,955) 
 * Flexible: Baixa densitat (0,932) 
- Mesures i característiques: Segons UNE 53.131 
- Sistemes d’assaig: Segons UNE 53.133 
- Pressions de treball: 4, 6 i 10 kg/cm2 (segons els casos) 
- Subministrament: Bobines de longituds variables 
  depenent del DN i del PN 

  

4.4 CANONADES D’ACER GALVANITZAT 

 
SERVEI: VARIS 
 
Característiques: 
 
- Diàmetre nominal: Totes les mesures 
- Material: acer galvanitzat 
- Fabricació i dimensionament: segons DIN 2440 
- Toleràncies: normalitzades segons DIN 2440 
- Forma de subministrament: no hi ha condicions específiques de subministrament 
- Pressió de treball: (UNE 19-002): ≤ 20 bar 
- Pressió de prova hidràulica:  (UNE 19-062): ≥ 32 bar 
- La galvanització s’ha d’obtenir per immersió en bany calent de zinc. 

 

4.5 VÀLVULES DE PAPALLONA  

SERVEI: VARIS 
 
Característiques: 
 
- Marca: Com existents o equivalent 
- Tipus: Papallona 
- Muntatge: Entre brides DIN 2502 
- Diàmetre nominal: Fins a 350 mm 
- Pressió nominal: PN 10 
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- Tancament: Estanc 
- Muntatge: Vertical o horitzontal amb brides DIN 2502 
- Accionament: Manual per palanca 
 
Materials: 
 
- Cos: Ferro fos F-813 
- Disc: Foneria nodular A-536 
- Eixos: Acer inoxidable AISI-420 
- Anell: E.P.D.M. 
 
Acabats: 
 
- Segons el comentat anteriorment a l’apartat Acabats 

 

4.6 VÀLVULES DE COMPORTA  

SERVEI: VARIS 
 
Característiques: 
 
- Marca: Com existents o equivalent 
- Tipus: Eix no ascendent 
- Diàmetre nominal: Totes les mesures segons DIN 2150 
- Pressió nominal: 10 kg/cm2 
- Connexions: Brides DIN 2502 PN 10 
- Accionament: Manual per volant 
- Dimensions generals: Segons DIN 3840, 2532 i 2533 
- Estanquitat:  Junta tòrica i reten en forma d’U 
- Pas: Integral 
- Tipus de tancament: Elàstic 
 
Materials: 
 
- Cos: Ferro fos GG 25 
- Tapa: Ferro fos GG 25 
- Eix: Acer inoxidable polit AISI-420 
- Casquet: Bronze 
- Volant: Ferro fos 
- Cargoleria: Acer inoxidable 
- Proves: Del 100% de les unitats segons ISO 5208 o DIN 
 3230, coeficient de fuga 1 (hemeticitat, zero gotes) 
 
Acabats: 
 
- Segons el comentat anteriorment a l’apartat Acabats 
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4.7 VÀLVULES DE RETENCIÓ  

SERVEI: VARIS 
 
Característiques: 
 
- Marca: Com els existents o equivalent 
- Diàmetre nominal: Totes les mesures 
- Pressió nominal: 10 kg/cm2 – 16 kg/cm2, segons els casos 
- Connexions: Embridades, taladrades PN 10 
- Muntatge: Horitzontal o vertical 
- Tancament: Estanc 
 
Materials: 
 
- Cos: Foneria gris GG-25 
- Clapeta: Foneria gris GG-25 
- Seients: Bronze 
- Eix: Acer inoxidable 
- Junta de tancament: Goma 
 
Acabats: 
 
- Segons el comentat anteriorment a l’apartat Acabats 
 
Proves: 
 
- Prova del 10% de les unitats i certificats de material. 

 

4.8 PASSAMURS 

SERVEI: VARIS 
 
Característiques:  
 
- Diàmetre nominal:  Totes les mesures 
- Longitud:  Depenent del gruix de murs 
- Tipus:  Tub-tub amb placa d’estanqueïtat 
 Tub-brida amb placa d’estanqueïtat 
 Brida-brida amb placa d’estanqueïtat 
- Brides:  Segons DIN 2502 
 
Acabats: 
 
- Segons normes generals. 
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5. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

MECÀNIQUES 

5.1 MESURADOR D’OXÍGEN 

SERVEI: MESURA D’OXIGEN DISSOLT  
 
 
Característiques sensor:  
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Rang de mesura:                                                                     0,.0-20 mg/l  
- Tipus de sonda: D’immersió o de flux 
- Mètode de mesura: Òptic (luminescència) 
- Temperatures de treball: -5º a +50 ºC 
- Cabal mínim de mesura: Cap 
- Pressió màxima de treball: 10 bar 
 
 
 
Descripció : 
 
La mesura té lloc mitjançant un polímer sensible a l’oxigen que és excitat per un diode 
electroluminiscent (LED) blau. Després de l’excitació, el polímer emet una llum vermella. 
El temps que transcorre entre l’excitació i l’emissió de llum vermella correspon a la 
concentració d’O.D. Un altre diode LED, vermell, s’utilitza per compensar les variacions  
de poca importància dins de la cel·la. 

 

5.2 MESURADOR DE REDOX 

SERVEI: MESURA DEL POTENCIAL REDOX  
 
 
Característiques sonda:  
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Sonda: D’immersió, de flux o integral 
- Rang de mesura: -2000 ÷ 2000 mV 
- Temperatura de treball: -15ºC a +135ºC 
- Pressió màxima: 16 bar 
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5.3 MESURADOR DE TEMPERATURA  

SERVEI: CONTROL TEMPERATURA DIFUSORS 
 
 
Descripció: 
 
Termòmetre d’acer inoxidable, marca com  existents o equivalent, de 0 a 160ºC. ½’’. 
Sortida inferior. Tub rígid, 100 m/m 

 

5.4 MESURADOR DE PH 

SERVEI: MESURAR  pH  
 
Característiques sonda:  
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Mètode de mesura: Elèctrode diferencial 
- Sensor de temperatura: integral 
- Rang de mesura: 0-14 pH 
- Rang de mesura de temperatura: 0ºC a 135ºC 
- Rang de pressió: 16 bar 
- Compensació de temperatura: Automàtic o manual 
- Cal·libració: 

pH Controlat per menú, calibració en 1 o 2 punts. 
Temperatura Calibració en 1 punt 

- Velocitat màxima del flux: 3 m/s 
- Pressió màxima de la mostra: 2 bar de sobrepressió 

 

5.5 MESURADOR DE PRESSIÓ 

SERVEI: CONTROL SATURACIÓ DIFUSORS 
 
Característiques: 
 
- Marca:  Existent o equivalent 
- Precisió: ±0.2% 
- Rang del sensor: 0-1 bar/100 kPa/15 psi 
- Senyal de sortida: 4-20 mA 
 
Descripció: 
 
Manòmetre de glicerina roscat amb sortida inferior 

 

 

 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 8. Definició dels equips mecànics  13 

 

5.6 CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC  

SERVEI: MESURADOR DE CABAL  
 
 
Característiques: 
 
- Marca:  Existent o equivalent 
- Connexió a procés: PN40, St 37-2/FE 410W B, brida EN1092-1 (DIN2501) 
- Electrodes: 1.4435/316L 
- Calibració: 0.5 % 
- Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X 
- Entrada de cable: Premsaestopas M20 (EEx d>rosca M20) 
- Alimentació; display: 85-260V AC; LCD 2 línies + pulsadors 
- Característiques software: Versió bàsica 
- Senyal de sortida: 4-20 mA,SIL, HART + freqüència 

 

5.7 VEHICULADOR 

SERVEI: CREACIÓ DE FLUXE REACTOR BIOLÒGIC  
 
Característiques:  
 
- Marca:   Existent o equivalent 
- Motor: 2,3 kW 400VY 50Hz 3-fas 1375 rpm 
- Hèlix:                                                                                475 de 2 pales de Ø: 1,6 m 
- Velocitat de la hèlix: 40 r.p.m. 
- Màx. Temperatura del líquid: 40ºC 
- Protecció motor:                                                                                                     IP 68 
- Aïllament: Classe H (180ºC) 
 
 
Materials : 
 
- Recobriment: 350ymm Epoxi  
- Carcassa del motor: Hº Fº GG 25 
- Eix del rotor: 1.4057 (AISI 431) 
- Pales: Poliuretà reforçat amb FV 
- Cub: Hº Fº GG 25 

- Anells tòrics:                                                                                                         NBR 

 

5.8 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE  

SERVEI: BOMBAMENT DE FANGS EN EXCÉS  
 
Característiques: 
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Tipus: submergible 
- Tipus d’impulsor: Vòrtex 
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- Sortida de la voluta: DN 80 
- Pas de sòlid: 80 mm 
- Tipus d’instal·lació: P=extraïble per guies 2x2” 
- Cabal: 14 m3/h 
- Alçada manomètrica: 6 m.c.a. 
 
Accionament:  
 
- Motor: 1.5 kw 
- Velocitat: 1355 r.p.m. 
- Tensió: 400 V 
- Freqüència: 3-fàs. 50 Hz 
- Màx. Temperatura del líquid: 40ºC 
- Protecció del motor: IP 68 

 

5.9 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 

SERVEI: RECIRCULACIÓ DE FANGS estiu 
 
Característiques: 
 
- Marca: Existent o equivalent  
- Tipus: Submergible 
- Tipus d’impulsor: N-autonetejant 
- Sortida de la voluta: DN 200 
- Tipus d’instal·lació: P=extraïble per guies 2x2” 
- Cabal: 416 m3/h 
- Alçada manomètrica: 8.5 m.c.a. 
 
Accionament:  
 
- Motor: M21-18-4AA de 13.5 kw 
- Velocitat: 1450 rpm 
- Tensió: 400 V 
- Freqüència: 3-fàs. 50 Hz 
- Corrent nominal: 28 A 
- Refrigeració: Mitjançant líquid bombejat 
- Màx. Temperatura del líquid: 40ºC 

- Protecció del motor: IP 68 

 

5.10 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 

SERVEI: RECIRCULACIÓ DE FANGS hivern 
 
Característiques: 
 
- Marca: Existent o equivalent  
- Tipus: Submergible 
- Tipus d’impulsor: N-autonetejant 
- Sortida de la voluta: DN 150 
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- Tipus d’instal·lació: P=extraïble per guies 2x2” 
- Cabal: 208 m3/h 
- Alçada manomètrica: 7.5 m.c.a. 
 
Accionament:  
 
- Motor: M21-12-4AL de 5,9 kw 
- Velocitat: 1450 rpm 
- Tensió: 230 V 
- Freqüència: 3-fàs. 50 Hz 
- Corrent nominal: 21 A 
- Refrigeració: Mitjançant aletes dissipadores de calor 
- Màx. Temperatura del líquid: 40ºC 

- Protecció del motor: IP 68 

 

5.11 BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERGIBLE 

SERVEI: BOMBAMENT DE FLOTANTS  
 
Característiques: 
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Tipus: Submergible 
- Pas de sòlids: 65 mm 
- Sortida de la voluta: DN 65 
- Tipus d’instal·lació: P=extraïble per guies 2x2” 
- Cabal: 23,4 m3/h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
 
Accionament:  
 
- Motor: 2,4 kw 
- Velocitat: 2705 rpm. 
- Tensió: 400 V 
- Freqüència: 3-fàs. 50 Hz 
- Refrigeració: Mitjançant aletes dissipadores de calor 
- Protecció del motor: IP 68 

 

5.12 BOMBA DESPLAÇAMENT POSITIU (FANGS) 

SERVEI: BOMBAMENT DE FANGS ESPESSITS 
 
Característiques bomba: 
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Tipus: Cargol excèntric geometria P 
- Execució: Horitzontal industrial en execució monobloc 
- Etapes: 1 
- Fluid a bombejar: Fangs espessits 
- Pressió d’aspiració: En càrrega 
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- Pressió d’impulsió: 2 bar (estimada) 
- Cabal: 9 m3/h 
- Material de cos bomba: Fosa gris 0.6025, DIN 1691 (GG25) 
- Material rotor: Acer inoxidable 1.7225,  DIN 17440 (AISI 4140) cromat 
- Material estator: Nemolast S65L 
- Connexió d’aspiració: Brida DN65, DIN 2501, PN16 
- Connexió d’impulsió: Brida DN65, DIN 2501, PN16 
 
Característiques accionament motoreductor 
 
MOTOR 
 
- Tipus:         Trifàsic, rotor en gàbia d'esquirol 
- Potència nominal:                2,2 kW 
- Velocitat nominal:             1500 rpm 
- Tensió:                    380V 
- Freqüència:                    50 Hz 
- Protecció:                      IP55 
- Aïllament:               Classe F 
- Forma constructiva:            B5 

 

5.13 BOMBA DESPLAÇAMENT POSITIU (POLI) 

SERVEI:  BOMBAMENT DE POLIELECTROLIT 
 
Característiques bomba: 
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Tipus: Cargol excèntric geometria L 
- Execució: Horitzontal monobloc 
- Etapes: 1 
- Fluid a bombejar: Polielectrolit 
- Pressió d’aspiració: En càrrega 
- Pressió d’impulsió: 2 bar (estimada) 
- Cabal: 500 l/h 
- Material de cos bomba: Fosa gris 0.6025, DIN 1691 (GG25) 
- Material rotor: Acer inoxidable 1.4571,  DIN 17440 (AISI 316)  
- Material estator: Nemolast S65L 
 
Característiques accionament motovariador  
 
MOTOR 
 
- Tipus:         Trifàsic, rotor en gàbia d'esquirol 
- Potència nominal:               0,37 kW 
- Velocitat nominal:             1500 rpm 
- Tensió:                    380V 
- Freqüència:                    50 Hz 
- Protecció:                      IP55 
- Aïllament:               Classe F 
- Forma constructiva:            B5 
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5.14 EQUIP PREPARACIÓ POLIELECTROLIT AMB CUBA EN 

POLIPROPILÈ 

SERVEI: DOSIFICACIÓ DE POLIELECTRÒLIT 
 
Característiques: 
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Producció horària: 850 l/h 
- Concentració variable: 0.1 a 0.5% 
- Capacitat cuba: 850 l 
- Nº compartiments: 2 
- Dimensions cuba: 1.400 x 760 x h 970 mm 
- Material cuba: polipropilè 
 
- Nº agitadors: 2 
- Velocitat sortida agitadors: 150 r.p.m. 
- Motor agitadors: 0,18 kW-III-230/400 V-50 Hz 
- Tipus hèlix: Pales inclinades  
- Material eix i hèlix: AISI 316 L 
 
- Arribada aigua de xarxa composta per: Vàlvula de tall, manòmetre, presostat, 
   filtre, vàlvula reductora de pressió, electrovàlvula (24 V – CA), vàlvula reguladora de 
   cabal i rotàmetre 
- Cabal d’entrada:                                                                                                1.000 l/h  
- Pressió mínima d’aigua:                                 1,5 bar 
 
- Nº de sondes:     3 (Nivell mínim – Marxa – Aturada) situades en el 2on compartiment 

 

5.15 BUFANT 

SERVEI: GRUP MOTOBUFANT BIOLÒGIC 
 
Característiques: 
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Fluid: Aire 
- Cabal mínim d’aspiració: 731 m3/h a 1500 rpm 
- Cabal màxim d’aspiració: 2310 m3/h a 4000 rpm 
- Temperatura d’aspiració:  20 ºC 
- Temperatura aire comprimit a sortida: 95 ºC 
- Pressió: 0,8 bar 
- Potencia motor: 55 kW 
 
 
Descripció: 
 
Les bufants + VSD (Variador de velocitat)  són compressors de cargol de baixa pressió i 
d’una etapa, accionats per motors elèctrics. Se subministra un aire exempt d’oli sense 
pulsacions, segons els estàndards ISO 8573-1 classe 0. Adapten de forma continua la 
velocitat del motor a la pressió de la xarxa d’aire, optimitzant així el consum d’energia i la 
banda de pressió de funcionament. 
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5.16 PLANTA DE RECEPCIÓ DE FANGS (TAMÍS + CONTENIDO R 

+ QUADRE ELÈCTRIC 

SERVEI: RECEPTOR DE FANGS 
 
Característiques:  
 
- Llum de malla: 6mm 
- Diàmetre del tamís: 780mm 
- Cabal màxim: 30-100 m3/h 
 
Amb premsa de residus integrada: 
- Altura de descàrrega: 1682mm 
- Diàmetre del cargol compactador: 273mm 
- Angle d’instal·lació aprox.: 35° 
Compactació del residu fins aprox. 30-35% MS. Amb connexió per aigua de rentat 
 
Dades del motor del tamís: 
- P:  1.1kW 
- IN: 2.8A 
- Grau de protecció: IP 65 
- Tensió: 400V 
- Freqüència: 50Hz 
 
Tots els elements en contacte amb el medi estan fabricats en acer inoxidable AISI 316 L 
 
CONTENIDOR PER LA INSTAL·LACIÓ DEL TAMÍS 
 
Característiques: 
 
- Amplada: 797mm 
- Longitud: 1900mm 
- Altura: 1160mm 

 

5.17 GRAELLA DE DIFUSORS  

SERVEI: AIREACIÓ 
 
Condicions de servei:  
 
- Tipus: membrana 
- Accionament: aire a pressió 
- Tipus d’operació: continu i intermitent 
- Servei: producció de microbombolles a l’aeració del tractament biològic 
- Rang de cabal: 0 i 20 Nm3/h 
- Cabal recomanable: 4.2 i 8.3  Nm3/h 
 
Característiques:  
 
- Marca: Existent o equivalent  
- Funcionament:  Continu o intermitent 
- Tamany bombolla: 1-3 mm  
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- Graelles formades per 11 ramals amb 4-14 difusors per ramal, amb un total de  
220 difusors 
 
Materials:  
 
- Disc: Polipropilè 
- Membrana: EPDM 
- Xarxa de distribució: PVC 
 
Detalls: 
 
- Diàmetre ramals: PVC (Ø90 mm)  
- Diàmetre col·lector: PVC (Ø200 mm)  
- Diàmetre brida d’entrada: PVC (Ø200 mm) 

 

5.18 CENTRÍFUGA  

SERVEI: DESHIDRATACIÓ DE FANGS 
 
Dades:  
 
- Marca: Existent o equivalent  
- Tipus de fangs: Airació prolongada 
- Matèria seca unitària: 250 kg/h 
- Sequedat esperada: 23±2 (si matèria volàtil 40-60%) 
 21±2 (si matèria volàtil >60%)    
 
Característiques tècniques:  
 
- Potència motor principal: 15 Kw 
- Potència rotovariador: 4 Kw 
- Potència motor rasca-sòlids: 0,25 Kw 
- Potència motor ventilador:                                                                                 0,25 Kw 
 
Característiques rotovariador: 
 
- Motor elèctric: asincrònic trifàsic 
- Alimentació: corrent alterna 
- Tensió nominal: 380 V 
- Freqüència nominal: 50 Hz 
- Consum: 5,5 A 
 
Materials de construcció: 
 
Totes les peces en contacte amb el fluid són d’acer inoxidable AISI 304, excepte la 
cobertura externa central i l’estructura de recolzament, que són d’acer al carboni, i la 
protecció davant el desgast en stellite (carbur de tungstè). 
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5.19 PONT ESPESSIDOR DE FANGS 

SERVEI: ESPESSIDOR DE FANGS 
 
Descripció: 
 
Espessidor mecànic de fangs adequat per a instal·lar en recinte circular de les següents 
característiques: 
 
- Diàmetre interior del recinte:         8,00 metres 
- Dist. Nivell d’aigua a coronació mur:      Aprox. 0,45m 
- Tipus de passarel·la:               Formigó 
 
Abast de subministrament: 
 
* Accionament central 
- Tipus:                   Central directe 
- Motor:                   0,18 Kw  1500 rpm  220/380 V 
- Tipus reductor:              Epicicloïdal 
- Velocitat de gir de les rasquetes:           0,154 rpm 
 
* Campana central deflectora 
- Diàmetre:                     1,00 m 
- Altura:                   1,00 m       
- Espessor:          2 mm 
- Material campana:               Acer inoxidable 
 
* Braços escombrat de fons 
- Braços d’escombrat:      Diametral suporta rasquetes 
- Rasquetes:      Fixes en disposició d'espina de peix 
- Làmines rascadores:                   EPDM 
- Materials:                Acer inoxidable 
 
* Sobreeixidor perimetral 
- Construcció:             Xapes de 2000x200 mm 
- Espessor:          3 mm 
- Materials:                  Alumini 

 

5.20 CARGOL TRANSPORTADOR 

SERVEI: TRANSPORT DE FANGS 
 
 
Característiques:  
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Producte a transportar: Fangs 
- Densitat: 1 Kg/dm3 
- Temperatura del producte: Ambient 
- Inclinació: 10º 
- Cabal: Q fins a 1,66 m3/h 
 
- Pista de lliscament: Polietilè HD-1000 de 10 mm d’espessor 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 8. Definició dels equips mecànics  21 

 

- Boca de càrrega: 1 unitat de 500 x 220 x 100 x 2 mm d’espessor material i304  
- Boca de descàrrega: 1 unitat de 220 x 220 x 50 x 2 mm d’espessor material i304  
- Motor reductor: Sí, d’engranatges 
- Longitud entre testeres: 3000 mm 

 

5.21 POLIPAST MANUAL DE 1.000 I 1.500 KG 

SERVEI: MANUTENCIÓ 
 
Característiques:  
 
- Marca: JASO o equivalent 
- Capacitat d’elevació: 1.000 i 1.500 kg 
- Recorregut útil de ganxo: 8 m 
- Cota de biga a ganxo (alçada perduda): 860 mm 

 

5.22 PONT DECANTADOR 

SERVEI: DECANTACIÓ SECUNDÀRIA 
 
Descripció: 
 
Les aigües que arriben al decantador, són alimentades a aquest per la part inferior de la 
columna central, pugen per l'interior del fust i desemboquen en el tanc per la seva part 
superior, envoltant a la columna, i a certa distància, es troba un cilindre metàl·lic que 
trenca la velocitat de les aigües i elimina les possibles turbulències, les aigües són 
obligades a descendir degut a aquest obstacle per a posteriorment desplaçar-se  
radialment cap a l'exterior del tanc on desguassen a un canal perifèric per mitjà d'un 
abocador amb entalladures en "V" que permeten una regulació del cabal vessat; el canal 
perifèric desemboca en una troneta des de la que les aigües són enviades a la 
continuació del procés. 
 
Els fangs i matèria orgànica, que acompanyen a les aigües a l'entrada del decantador, 
degut a la baixa velocitat  ascensional d'aquestes en el tanc, es dipositen sobre el fons 
del mateix. Aquest fons, de forma cònica, és escombrat pel mecanisme instal·lat de tal 
forma que són transportats cap al centre del tanc, on hi ha un pou anular que els recull 
per a posteriorment ser evacuats del mateix per al seu ulterior tractament. 
 
Per la seva part, aquells altres sòlids de pes específic molt baix, tendiran a flotar sobre la 
superfície i són retirats de la mateixa pel propi mecanisme decantador. 
 
PONT DECANTADOR  adequat per a instal·lar en recinte circular de les següents 
característiques: 
 
- Diàmetre interior recinte:                 20,00 m 
- Diàmetre camí de rodament:                20,30 m 
- Dist. Nivell d’aigua a coronació a mur:     Aprox. 0,45 m 
 
Passarel·la: 
-Tipus:                   Biga calaix (perfil baix) 
- Longitud:                   10,60 m aprox. 
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- Amplada exterior / útil:         0,91 / 0,80 m 
- Altura barana:         1,13 m aprox. 
- Material passarel·la:               Acer al carboni S235JR 
 
* Campana central deflectora 
- Tipus:                                                                                                                    Cilíndrica 
- Diàmetre: 3,00 m 
- Altura: 1,50 m 
- Espessor: 2 mm 
- Material suport campana: Acer al carboni S235JR 
- Material cos campana: Acer inoxidable X2CrNi18-9 
 
* Rasqueta de fons 
- Tipus de rasqueta: Espiral contínua 
- Nº de braços d’escombrat: 1 (radial) 
- Perfil de rascat: EPDM 
- Maetrial xapa rasqueta: Acer inoxidable X2CrNi18-9 
 
* Rasqueta de flotants 
- Tipus de rasqueta: Radial 
- Material xapa rasqueta: Acer inoxidable X2CrNi18-9 
 
* Escombrador de flotants 
- Tipus: Basculant 
- Material xapa escombrador: Acer inoxidable X2CrNi18-9 
 
* Tremuja recollida de flotants 
- Tipus: Emergida 
- Amplada: 0,80 m 
- Connexió sortida tremuja: Brida 6” DN150 
- Material tremuja: Acer inoxidable X2CrNi18-9 
 
* Sobreeixidor perimetral 
- Construcció:            Xapes de 2000x200 mm 
- Espessor: 3 mm 
- Material: Alumini 
 
* Deflector perimetral 
- Construcció: Xapes de 2000x200 mm 
- Espessor: 3mm 

- Material deflector: Alumini                                                                                             

 

5.23 COMPORTA MURAL 

SERVEI: VARIS 
 
Característiques  
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Tipus: mural 
- Amplada del forat a tancar: 0,40-0,50 m 
- Alçada del pis de maniobra: 1,50 – 3,00 m 
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- Estanquitat: 4 bandes 
- Pèrdua admissible: 5 l/dia/m de tancament 
- Gruix del tauler: 6 mm 
- Accionament: Manual 
 
Materials  
 
- Marc guia: Perfils en acer inox. AISI-316 en xapa doblegada. 
- Tauler:                                                   Xapa d'acer inox. AISI-316, de 6 mm, reforçat     
                                                      segons càrrega d’aigua       
- Fusell:  Acer inox. AISI-316L, ascendent 

  

5.24 SITJA DE FANGS 

SERVEI: EMMAGATZEMATGE DE FANGS 
 
 
Característiques:  
 
- Marca: Existent o equivalent 
- Forma geomètrica: Rodó 
- Producte d’emmagatzematge: Fangs 
- Capacitat: 60 m3 
- Secció: Ø3500mm 
- Nº de potes i tipus de bigueria: 4 unitats galvanitzades en HEB 
- Alçada per pas camions: 3900 mm (pas de vehicles) 
- Alçada total aproximada: 13605 mm (amb barana) 
- Boca de càrrega: Sí, a concretar 
- Boca de descàrrega: Tajadera pneumàtica Ø500mm 
- Forma de descàrrega: Per gravetat 
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Temperatura del producte: Ambient 
- Humitat: 80% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 9. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT I 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es contempla, per una banda, el protocol de funcionament de 

l’EDAR mentre s’executen les obres del projecte i, per una altra banda, els processos 

constructius que caldrà tenir en compte per la correcta execució de les obres. 

 

2. PROTOCOL DE FUNCIONAMENT DE L’EDAR 

DURANT LES OBRES 

Al pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents instal•lacions que constitueixen 

l’ampliació de l’EDAR. Al present annex es detalla com s’actuarà a l’EDAR durant el 

període de duració de les obres.  

El disseny constructiu s’ha realitzat minimitzant al màxim les aturades de planta, i, en 

tot cas, el plantejament té com a objectiu imprescindible no aturar la planta ni fer by-

passos de les aigües sense tractar. Aquest condicionant obliga a realitzar les 

connexions de la línia nova amb les velles a l’hivern, en horari nocturn i havent buidat 

al màxim les dues estacions de bombament que impulsen a planta.  

En general, caldrà tenir present que la prioritat en les actuacions d’ampliació d’una 

EDAR és el manteniment en funcionament de les instal•lacions de depuració existents, 

de manera que no es vegi afectada la qualitat de l’aigua tractada. Aquesta prioritat 

haurà de prevaler davant consideracions estrictament econòmiques en els 

procediments constructius. 

Durant l’execució de les obres podem diferenciar clarament dues fases constructives, 

que condicionaran el funcionament de l’EDAR. A l’apèndix 1 es troben els plànols de 

fases. Les dues fases són: 

2.1 PRIMERA FASE 

- Mentre es porta a terme aquesta fase, l’estació depuradora funcionarà amb les 

instal•lacions actuals.  

- Les obres es realitzaran a la part de l’ampliació iniciant totes les instal•lacions 

noves, sense produir interferències amb la instal•lació existent. Les obres que es 

portaran a terme seran: 
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• Ampliació de l’edifici industrial, incloent la instal•lació dels equips requerits per 

l’ampliació; nova centrífuga, bomba de fangs espessits, conduccions, equip de 

preparació de polielectròlit, dos bombes de polielectròlit i instal•lació de bufants 

noves. 

• Construcció de la nova arqueta d’arribada d’aigua bruta, amb l’allargament de la 

canonada d’estiu fins a ella. Es realitzarà una finestra per l’entrada d’aigua en el 

canal de repartiment als dessorradors. Això suposarà una aturada de planta. 

• Construcció de la nova arqueta de repartiment d’aigua pretractada cap als reactors 

biològics, i conduccions de la línia nova. Dins aquesta arqueta es col•locaran unes 

comportes per aïllar les línies actuals en 2ª fase. La connexió de la canonada que 

va de la sortida del pretractament a l’arqueta nova de repartiment, suposarà una 

aturada de planta. 

• Construcció del nou reactor biològic i del nou decantador secundari. 

• Construcció de la nova arqueta de repartiment cap als decantadors secundaris, i 

de l’arqueta de recirculació i purga; instal•lació i connexió de les canonades 

pertinents. Igualment que s’ha fet a l’arqueta de repartiment d’aireació, es 

col•locaran comportes per aïllar les línies actuals en 2ª fase. 

• Canonada de sortida de l’aigua tractada procedent del decantador secundari nou. 

Construcció d’una nova arqueta de sortida final, on es connectaran les 2 

canonades de sortida (l’existent i la nova), més la canonada que conduirà l’aigua 

cap a l’arqueta de bombament a l’ERA. Aquest punt també comporta una aturada 

de planta. 

• Instal•lació dels equips de recepció de foses sèptiques, canonades i connexions. 

• Construcció del nou espessidor, canonades i connexions amb l’arqueta de purga 

nova i amb l’ampliació de l’edifici industrial. La connexió de la canonada de 

l’espessidor a l’edifici de deshidratació també comportarà aturada de planta. 

• Realització del nou vial al voltant de la nova bassa biològica, obres d’urbanització i 

acabats. 

• Construcció de l’arqueta que bombejarà l’aigua cap a l’ERA; instal•lació i connexió 

de les canonades pertinents. 

• Construcció dels tancs del procés Actiflo; instal•lació i connexió de les canonades 

pertinents. La connexió de les canonades de purga que van del decantador 

lamel•lar als 2 espessidors (existent + nou), suposarà una aturada de planta. 
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• Instal•lació del filtre de tambor i la desinfecció ultraviolada, canonades i 

connexions. 

• Construcció del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua regenerada. 

• Construcció de l’arqueta que bombejarà l’aigua efluent de l’ERA cap al camp de 

golf; instal•lació i connexió de les canonades pertinents. 

 

- L’obertura de finestra en la nova arqueta d’entrada, els 2 punts de connexió entre la 

línia existent i la nova línia d’aigua, la connexió de la canonada de sortida de 

l’espessidor, més la connexió de les canonades de purga del decantador lamel•lar 

amb els espessidors, comportaran una única aturada de planta. Les obres de 

connexió s’haurien de portar a terme en temporada baixa, en horari nocturn i previ 

buidament màxim dels dos pous de bombament cap a planta. 

Els punts de connexió són els següents: 

• Connexió de la canonada actual de sortida del pretractament amb la nova 

canonada que condueix l’aigua a la nova arqueta de repartiment 

• Connexió de la canonada de sortida del nou decantador secundari amb l’actual 

canonada de sortida d’aigua tractada. Construcció d’un pou.  

• Connexió de la canonada de sortida del nou espessidor amb la canonada que 

surt de l’actual espessidor. 

• Connexió de les canonades de purga del decantador lamel•lar de l’ERA amb 

els 2 espessidors. 

 

- Un cop realitzades les connexions, es procedirà al pas de la totalitat del cabal per la 

nova línia d’aigua. 

 

2.2 SEGONA  FASE 

- Durant aquesta fase la totalitat del cabal serà tractat per la línia nova. 

- Mentrestant es portaran a terme les següents actuacions a les instal•lacions 

actuals, sense que, per tant, interfereixin en el funcionament de l’EDAR: 

• Enderrocament de les actuals arquetes de repartiment a biològics i la de 

repartiment a decantació. 
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• Instal•lació de les canonades de comunicació de la nova arqueta de repartiment 

d’aigua bruta amb els reactors biològics actuals. Realització de les seves 

connexions. 

• Adequació de l’arqueta actual de recirculació i purga per la recepció de cubes 

de fangs, connexió amb l’actual bombament a capçalera de planta. 

• Instal•lació de les canonades de comunicació dels reactors biològics actuals 

fins a la nova arqueta de repartiment a decantació secundària. Realització de 

les seves connexions. 

• Instal•lació de les canonades de comunicació dels decantadors secundaris 

actuals amb la nova arqueta de purga i recirculació. Realització de les seves 

connexions. 

• Instal•lació de la nova sitja de fangs, connexió dels cargols d’extracció de fangs 

de les centrífugues. 

 

- Un cop acabades les obres a la part actual de l’estació depuradora, podrà quedar 

en servei la totalitat de la planta.  

 

2.3 CONCLUSIONS 

Al tractar-se d’una obra d’ampliació + ERA, on s’ha de mantenir en funcionament el 

procés i evitar al màxim l’abocament d’aigua sense tractar, és important respectar el 

desenvolupament de les obres segons les fases descrites.  

També és important poder disposar de volum d’emmagatzematge en les estacions de 

bombament, on es pot acumular l’aigua en les dues connexions de la primera fase, en 

que no es permet el circuit normal de l’aigua. Tot i això, les connexions s’han de 

realitzar en temporada baixa i en horari de mínim cabal. 
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3. PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS 

3.1 Procediments de caràcter general 

Per la construcció de les estructures de l’EDAR es tindrà en compte el següent: 

Els dipòsits necessiten una base molt homogènia. Per aconseguir-ho s’ha de rebaixar i 

arribar a una mateixa capa litològica. Un cop s’assegura que la capa és la mateixa, 

s’han de fer plaques de càrrega per assegurar-ho. Cas que els resultats no siguin 

satisfactoris s’ha de rebaixar com a mínim un metre per sota la cota on comença la 

llosa. S’ha d’estendre i compactar un material drenant, tipus graves sorrenques o 

sorres gravoses. 

L’excavació s’ha de fer mantenint el talús que s’obtingui en l’estudi geotècnic i s’ha de 

fer una sobreexcavació en la base que permetrà treballar durant el muntatge dels 

encofrats dels murs. 

Sobre el material drenant s’ha de col•locar 10 cm de formigó de regularització i neteja. 

Sobre aquest es col•locaran les armadures d’acer, utilitzant separadors del calibre del 

recobriment, repartint-los en cada barra, 50 vegades el diàmetre o 100 cm com a 

màxim i en barres contigües decalar-los. 

Les armadures superiors de la llosa s’han de sostenir amb cèrcols d’acer tipus “peus 

d’ànec” que s’han de repartir 50 vegades el diàmetre entre barres paral•leles i 50 cm. 

com a màxim en la mateixa barra. 

Al formigonar la solera s’ha de fer d’una sola tirada en el mateix dia, aquelles lloses 

que estiguin separades per juntes de dilatació. A les juntes de dilatació s’ha de 

col•locar una junta de tipus “water-stop” que s’ha de lligar amb filferros a l’armadura 

per evitar que es mogui al formigonar. Aquesta junta “water-stop” ha d’estar soldada 

correctament per evitar fuites d’aigua. 

Cada vegada que es formigoni una llosa, s’ha de fer en el mateix dia per evitar juntes 

de construcció. S’ha de començar per un costat i anar acabant la llosa (deixant-la a 

cota i vibrant el formigó) d’un extrem a l’altre. Quan s’hagi acabat d’estendre i vibrar el 

formigó es pot començar el remolinat. 

La solera ha de tenir uns pendents per escórrer l’aigua en cas de buidat del dipòsit. 

Per poder executar correctament els pendents s’han de posar unes varetes d’acer 

corrugat amb la marca de la cota d’acabat fent quadrícula. En un sentit d’aquesta es 

posaran els “regles” que serviran de guia per, amb l’ajut d’un tauló, estendre el formigó 
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a cota. Es deixaran unes armadures d’espera sobresortint de la llosa a la zona on 

arrenquen els murs. 

Pels murs es muntaran uns encofrats a dues cares format per panells fenòlics i 

estructura d’acer (també podran ser metàl•lics). Aquests s’aplomaran i s’apuntalaran 

contra el terreny i contra la solera, per evitar la volcada durant el formigonat. 

Es col•locarà primer una cara de l’encofrat i després es muntarà l’armadura d’acer 

corrugat mantenint la distància a l’encofrat mitjançant separadors, col•locats 50 

vegades del diàmetre o 50 cm com a màxim. 

Els elements formigonats han de rebre un curat correcte, que en aquest tipus 

d’estructures ha de ser de 10 dies. El mètode de curat de la solera pot ser mitjançant 

mantes de geotèxtil humides permanentment i els murs es poden fer mitjançant líquid 

de curat. En cas de temperatures ambientals elevades (estiu), s’ha d’augmentar el 

control del curat. Cal dir que el curat és molt important en dipòsits, degut a que 

garanteixen una compacitat i impermeabilitat del formigó que es tradueix en durabilitat 

de l’estructura.  

3.2 Procediments constructius específics 

Actualment arriben tres conduccions a la planta, dues provenen de l’Estació de 

Bombament de l’Estany Gelat (una de PRFV i diàmetre nominal 500mm en servei a 

l’estiu i l’altra de PRFV i DN 250mm a l’hivern), i una altra de l’Estació de Bombament 

de Via Marina-Casalots (de PEAD de diàmetre 200 mm). Aquests col•lectors 

transcorren a prop dels límits de l’actual edifici industrial. Degut a l’ampliació de l’edifici 

i per tal d’evitar el desviament dels col•lectors (que provocaria una aturada en la 

planta) s’executarà un calaix per protegir els col•lectors i fer l’ampliació de l’edifici per 

sobre d’aquests, fet que es tindrà en compte a l’hora de realitzar tant la fonamentació 

de l’edifici com la distribució dels futurs equips de l’ampliació. La galeria, a part de 

protegir a les conduccions de les tensions de l’estructura d’ampliació de l’edifici, també 

preveu que sigui practicable per tasques de manteniment i canvi de trams de 

conducció en cas necessari. 

El procediment per la construcció d’aquest edifici és el següent: 

- Es realitzarà l’excavació en el tram de conduccions proper a l’edifici fins a la cota de 

rasant d’aquestes. 

- S’executaran els murs laterals i solera de la galeria, de manera que quedarà una 

longitud suficient a cada banda de l’edifici per poder realitzar les tasques de 
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manteniment o de recanvi d’algun tram de conducció. També s’ha previst un 

sobreample de la galeria per ampliacions futures. 

- Aquestes conduccions quedaran recolzades en un llit de formigó fins a mitja canya, 

de manera que es preveu la col•locació d’un encofrat perdut (mitja canonada 

d’acer) perquè aquestes conduccions quedin simplement recolzades sobre el llit. 

Aquesta solució s’ha proposat per part del fabricant de conduccions de PRFV degut 

a que aquestes canonades no estan preparades per anar en aeri. En el cas 

d’ampliació es recomana l’utilització de canonades de tipus aeri. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La duració de les obres de l’ampliació de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de 

Mont-roig del Camp (àrea costanera), més l’Estació Regeneradora d’Aigües residuals 

és de 10 mesos, incloent les proves i millores dels equips electromecànics. 

Les diferents activitats que s’han establert són les següents: 

 

AMPLIACIÓ EDAR 

 
1. Desviació col·lectors entrada 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

2. Ampliació pou entrada 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

3. Arqueta repartiment aireació 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

4. Recinte aireació 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

5. Arqueta repartiment decantació 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

6. Recinte decantador 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 
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7. Arqueta recirculació i purga 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

8. Arqueta de sortida 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

9. Espessidor 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

10. Urbanització 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

11. Conduccions 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

12. Equips auxiliars i instrumentació 

- Equips 

13. Edifici industrial i sala de bufants 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

14. Equips elèctrics 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

15. Altres arquetes 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 
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RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips  

 

VARIS 

ERA 

1. Arqueta sortida definitiva 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

2. Arqueta bombament terciari 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

3. Procés Actiflo 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 

4. Filtre tambor 

• Equips 

5. Dipòsit emmagatzematge 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

6. Arqueta bombament camp de golf 

• Moviment de terres 

• Obra civil 

• Equips 
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2. PLA D’OBRA 

L’empresa constructora adjudicatària de les obres presentarà abans de l’inici de les 

obres una revisió exhaustiva de la planificació del projecte. Un factor fonamental dins 

d’aquesta planificació serà tenir present que l’execució de les obres de l’ampliació de 

l’EDAR de Mont-roig del Camp (àrea costanera) ha de permetre en tot moment 

continuar amb el funcionament correcte del procés de depuració de les aigües 

residuals. 

Al full adjunt hi trobem el pla d’obra elaborat per mitjà d’un diagrama de barres. 
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APÈNDIX 



Id Nombre de tarea Duración

1
2

3 AMPLIACIÓ EDAR + ERA MONT-ROIG 217 días

4 AMPLIACIÓ EDAR 217 días
5 Desviació col·lectors entrada 10 días
6 Moviment de terres 3 días
7 Obra civil 7 días

8 Ampliació pou entrada 24 días
9 Moviment de terres 1 día

10 Obra civil 8 días
11 Equips 15 días

12 Arqueta repartiment aireació 31 días
13 Moviment de terres 2 días

14 Obra civil 10 días

15 Equips 15 días
16 Recinte aireació 49 días
17 Moviment de terres 10 días

18 Obra Civil 25 días

19 Equips 14 días

20 Arqueta repartiment decantació 32 días
21 Moviment de terres 2 días

22 Obra civil 15 días

23 Equips 8 días

24 Recinte decantador 32 días
25 Moviment de terres 17 días
26 Obra civil 30 días

27 Equips 10 días

28 Arqueta recirculació i purga 51 días
29 Moviment de terres 5 días
30 Obra civil 15 días

31 Equips 23 días

32 Arqueta de sortida 15 días
33 Moviment de terres 1 día

34 Obra civil 9 días
35 Equips 5 días

36 Espessidor 45 días
37 Moviment de terres 5 días

38 Obra civil 25 días

39 Equips 15 días
40 Urbanització 28 días
41 Moviment de terres 10 días

42 Obra civil 18 días

43 Conduccions 65 días
44 Moviment de terres 25 días
45 Obra civil 35 días

46 Canonades 5 días

47 Equips auxiliars i instrumentació 15 días
48 Equips 15 días
49 Edifici industrial i sala de bufants 80 días
50 Obra civil 30 días

51 Equips 50 días

52 Equips elèctrics 96 días
53 Escomesa EDAR 58 días
54 Equips elèctrics EDAR 38 días

55 Altres arquetes 15 días
56 Moviment de terres 0 días

AMPLIACIÓ EDAR + ERA MONT-ROIG
AMPLIACIÓ EDAR

Desviació col·lectors entrada

Ampliació pou entrada

Arqueta repartiment aireació

Recinte aireació

Arqueta repartiment decantació

Recinte decantador

Arqueta recirculació i purga

Arqueta de sortida

Espessidor

Urbanització

Conduccions

Equips auxiliars i instrumentació

Edifici industrial i sala de bufants

Equips elèctrics

Altres arquetes
16/01

S-6 S-3 S1 S4 S7 S10 S13 S16 S19 S22 S25 S28 S31 S34 S37 S40 S43 S46 S49 S52
21 abril 11 junio 01 agosto 21 septiembre 11 noviembre 01 enero 21 febrero 11 abril

Tarea

División

Hito

Resumen

Tarea resumida

División resumida

Hito resumido

Progreso resumido

Tareas externas

Resumen del proyecto

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

AMPLIACIÓ DE L'EDAR + ERA DE MONTROIG DEL CAMP 

Página 1

Ax10_Pla d'Obra



Id Nombre de tarea Duración

57 Obra civil 0 días
58 Equips 15 días

59

60 RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES 48 días
61 Moviment de terres 1 día

62 Obra civil 12 días
63 Equips 35 días

64

65 VARIS 217 días
66 Varis 217 días
67

68 ERA 142 días
69 ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA 17 días
70 Moviment de terres 2 días

71 Obra civil 10 días
72 Equips 5 días

73 ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI 19 días
74 Moviment de terres 3 días

75 Obra civil 11 días

76 Equips 5 días
77 PROCÉS ACTIFLO 20 días
78 Moviment de terres 3 días

79 Obra civil 9 días

80 Equips 8 días

81 FILTRE DE TAMBOR 5 días
82 Moviment de terres 1 día

83 Equips 4 días

84 DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE 35 días
85 Moviment de terres 10 días
86 Obra civil 25 días

87 ARQUETA BOMBAMENT CAMP GOLF 19 días
88 Moviment de terres 3 días

89 Obra civil 11 días

90 Equips 5 días
91

92 POSADA EN MARXA I MES DE FUNCIONAMENT 22 días
93 Posada en marxa i mes de funcionament 22 días

16/01

RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES

ERA
ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA

ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI

PROCÉS ACTIFLO

FILTRE DE TAMBOR

DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE

ARQUETA BOMBAMENT CAMP GOLF

POSADA EN MARXA I MES DE FUNCIONAMENT
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Tarea inactiva

Hito inactivo
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Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite
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Id Nombre de tarea Duración

1
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4 AMPLIACIÓ EDAR 217 días
5 Desviació col·lectors entrada 10 días
6 Moviment de terres 3 días
7 Obra civil 7 días

8 Ampliació pou entrada 24 días
9 Moviment de terres 1 día

10 Obra civil 8 días
11 Equips 15 días

12 Arqueta repartiment aireació 31 días
13 Moviment de terres 2 días

14 Obra civil 10 días

15 Equips 15 días
16 Recinte aireació 49 días
17 Moviment de terres 10 días

18 Obra Civil 25 días

19 Equips 14 días

20 Arqueta repartiment decantació 32 días
21 Moviment de terres 2 días

22 Obra civil 15 días

23 Equips 8 días

24 Recinte decantador 32 días
25 Moviment de terres 17 días
26 Obra civil 30 días

27 Equips 10 días

28 Arqueta recirculació i purga 51 días
29 Moviment de terres 5 días
30 Obra civil 15 días

31 Equips 23 días

32 Arqueta de sortida 15 días
33 Moviment de terres 1 día

34 Obra civil 9 días
35 Equips 5 días

36 Espessidor 45 días
37 Moviment de terres 5 días

38 Obra civil 25 días

39 Equips 15 días
40 Urbanització 28 días
41 Moviment de terres 10 días

42 Obra civil 18 días

43 Conduccions 65 días
44 Moviment de terres 25 días
45 Obra civil 35 días

46 Canonades 5 días

47 Equips auxiliars i instrumentació 15 días
48 Equips 15 días
49 Edifici industrial i sala de bufants 80 días
50 Obra civil 30 días

51 Equips 50 días

52 Equips elèctrics 96 días
53 Escomesa EDAR 58 días
54 Equips elèctrics EDAR 38 días

55 Altres arquetes 15 días
56 Moviment de terres 0 días
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Id Nombre de tarea Duración

57 Obra civil 0 días
58 Equips 15 días

59

60 RECEPCIÓ FOSSES SÈPTIQUES 48 días
61 Moviment de terres 1 día

62 Obra civil 12 días
63 Equips 35 días

64

65 VARIS 217 días
66 Varis 217 días
67

68 ERA 142 días
69 ARQUETA SORTIDA DEFINITIVA 17 días
70 Moviment de terres 2 días

71 Obra civil 10 días
72 Equips 5 días

73 ARQUETA BOMBAMENT TERCIARI 19 días
74 Moviment de terres 3 días

75 Obra civil 11 días

76 Equips 5 días
77 PROCÉS ACTIFLO 20 días
78 Moviment de terres 3 días

79 Obra civil 9 días

80 Equips 8 días

81 FILTRE DE TAMBOR 5 días
82 Moviment de terres 1 día

83 Equips 4 días

84 DIPÒSIT EMMAGATZEMATGE 35 días
85 Moviment de terres 10 días
86 Obra civil 25 días

87 ARQUETA BOMBAMENT CAMP GOLF 19 días
88 Moviment de terres 3 días

89 Obra civil 11 días

90 Equips 5 días
91

92 POSADA EN MARXA I MES DE FUNCIONAMENT 22 días
93 Posada en marxa i mes de funcionament 22 días
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1. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

1.1 Estructura i fonamentació 

Els diferents elements que formen part tant de l'ampliació de l’EDAR com de l’ERA i 

s’han dimensionat estructuralment són: 

Reactor biològic . El nou reactor biològic projectat serà de les mateixes 

característiques que els actuals; de forma de circular de 15m de diàmetre interior i 7m 

d’alçada útil d’aigua, en formigó projectat, i amb combinació tant d’armadura activa 

com passiva, per a que el formigó quedi post-tessat. 

Decantador secundari.  Per a la nova línia es projecta un nou decantador secundari 

de les mateixes mides i característiques que els dos existents; decantador estàtic 

circular de 20m de diàmetre. L’obra civil de la decantació és un tanc realitzat en 

formigó projectat i post-tessat, i amb combinació tant d’armadura activa com passiva. 

Dipòsit emmagatzematge.  Per a l’estació regeneradora es projecta un dipòsit 

d’emmagatzematge de les mateixes mides i característiques que els reactors 

existents, però amb més altura; ; de forma de circular de 15m de diàmetre interior i 9m 

d’alçada útil d’aigua, en formigó projectat, i amb combinació tant d’armadura activa 

com passiva, per a que el formigó quedi post-tessat. 

Llosa de fonamentació de la sitja.  És una llosa massissa soterrada que disposa de 

quatre pilarots que aconsegueixen la cota superficial i que a més permeten ancorar 

l'estructura metàl•lica de suport de la sitja. 

Espessidor de fangs . Consisteix en un dipòsit circular semi-enterrat de formigó 

armat, dimensionat segons el mètode proposat per Jiménez Montoya en el seu 

conegut llibre “Hormigón armado” 

Ampliació d'edifici industrial.  S'ha intentat mantenir la tipologia estructural inicial de 

l'edifici. 

Arquetes de repartiment i sortida final . Formades per llosa de fons i murs 

perimetrals de formigó. En la seva part  superior estan  obertes i  disposen d'un  sòl  

desmuntable de  panells de  religa als  quals s'accedeix mitjançant una escala lateral 

de formigó armat. 

Arqueta de recirculació, bombament terciari i bomba ment camp de golf . 

Formades per llosa de fons i murs perimetrals de formigó. Tenen adossada una  

càmera  de  vàlvules  amb  sostre  de  formigó,  la  zona  d'arqueta  disposa  d'un  sòl 

desmuntable a força de panells de religa i una senzilla estructura metàl•lica per 
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suportar una biga carril i un polispast que faciliten la maniobra de col•locació i 

manteniment de les bombes submergides. 

Arqueta de recepció . Aquesta arqueta és un got obert de formigó. 

Procés Actiflo, filtre de tambor i desinfecció ultr aviolada . Aquests elements seran 

subministrats i construïts o instal•lats pels mateixos proveïdors. 

Segons les dades geotècniques de que es disposa, es recomana emprar una tensió 

del terreny de 5 Kg/cm2 a partir d'una profunditat d'1 metre des de la cota actual del 

terreny. 

De cara a la durabilitat del formigó es considera una exposició relativa a la corrosió de 

les armadures com a classe IV (taula 8.2.2 EHE. Corrosió per clorurs d'origen diferent 

del mitjà marí), pròpia de piscines i estacions de tractament d'aigua. 

Per a l'exposició relativa a altres processos de deteriorament diferent a la corrosió de 

les armadures es considera Classe química agressiva mitjana Qb (taula 8.2.3 *EHE ) 

pròpia d'instal•lacions de conducció i tractament d'aigües residuals amb substàncies 

d'agressivitat mitjana. 

Per tant el tipus d'ambient queda definit com IV + Qb per a totes aquelles zones o 

parts de la instal•lació de formigó armat en contacte amb les aigües residuals. Per a la 

resta de zones s'ha definit un ambient IIa. 

Per al càlcul de la fisuració i segons estableix la *EHE en la taula 49.2.4 es considera 

Wmáx 0.1 mm. 

Les quanties geomètriques així com les resistències mínimes dels formigons, el 

contingut de ciment per m3, els recobriments emprats i les seves relacions 

aigua/ciment seran coherents amb l'ambient definit. 

 

1.2 Mètode de càlcul 

1.2.1 Formigó armat 

Per a l'obtenció de les sol•licitacions es consideren els principis de la Mecànica 

Racional i les teories clàssiques de la Resistència de Materials i Elasticitat. 

El mètode de càlcul aplicat és el dels Estats Límits, en el qual es pretén limitar que 

l'efecte de les accions exteriors ponderades per uns coeficients, sigui inferior a la 

resposta de l'estructura, minorant les resistències dels materials. 
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En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o 

trencament, adherència, ancoratge i fatiga (si escau). 

En els estats límits d'utilització, es comprova: deformacions (fletxes), i vibracions (si 

escau). 

Definits els estats de càrrega segons el seu origen, es procedeixen a calcular les 

combinacions possibles amb els coeficients de majoració i minoració corresponents, 

d'acord als coeficients de seguretat definits en l'art. 12º de la norma *EHE-08 i les 

combinacions d'hipòtesis bàsiques definides en el *art 13º de la norma *EHE-08 

 

Situacions no sísmiques 

∑ γGjGkj + γQ1Ψp1Qk1 + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1 i >1 

Situacions sísmiques 

∑ γGjGkj + γ A AE  + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1  i ≥1 

 

L'obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l'entramat estructural, es 

fan d'acord a un càlcul lineal de primer ordre, és a dir admetent proporcionalitat entre 

esforços i deformacions, el principi de superposició d'accions, i un comportament lineal 

i geomètric dels materials i l'estructura. 

Per a l'obtenció de les sol•licitacions determinants en el dimensionament dels elements 

dels forjats (bigues, biguetes, lloses, nervis) s'obtindran els diagrames envolvents per 

a cada esforç. 

Per al dimensionament dels suports es comproven per a totes les combinacions 

definides. 

  

1.2.2 Acer laminat i conformat 

Es dimensionen els elements metàl•lics d'acord a la norma CTE ES-A (Seguretat 

estructural), determinant-se coeficients d'aprofitament i  deformacions, així com 

l'estabilitat, d'acord als principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 
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Es realitza un càlcul lineal de primer ordre, admetent-se localment plastificacions 

d'acord a l'indicat en la norma. 

L'estructura se suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l'obtenció 

dels coeficients d'aprofitament i comprovació de seccions, i sense majorar per a les 

comprovacions de deformacions, d'acord amb els límits d'esgotament de tensions i 

límits de fletxa establerts. 

Per al càlcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressió, i 

pels flexionats el vinclament lateral, d'acord a les indicacions de la norma. 

 

1.2.3 Càlculs per Ordinador 

Per  a  l'obtenció  de  les  sol•licitacions i  dimensionament dels  elements  estructurals, 

es pot utilitzar un programa informàtic d'ordinador, concretament CIPECAD 2010. 

Totes aquelles arquetes o gots de formigó que no disposen de tapadora s'han 

dimensionament seguint el mètode de càlcul per a dipòsits oberts descrit per Jiménez 

Montoya en el seu conegut llibre “Hormigón armado” 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS A 

UTILITZAR 

Els materials a utilitzar així com les característiques definitòries dels mateixos, nivells 

de control previstos, així com els coeficients de seguretat, s'indiquen en el següent 

quadre: 

2.1  Formigó armat 

2.1.1 Formigons 

 Elements de formigó Armat 

Contacte 
Aigües 

Residuals 

 
Fonament 

ació 
Suports 

(Comprimit 
s) 

 
Forjats 

(Flexionats) 
 

Altres 

Resistència Característica als 28 
dies: fck (N/mm2) 

 
30     

25 

Tipus de ciment (RC-03)     CEM I/32.5 N 

Quantitat màxima/mínima de ciment 
(kp/m3) 

 
400/300     

400/300 

Grandària màxima de l’àrid (mm) 15/20    15/20 
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Tipus d’ambient (agressivitat) IV+Qb    IIa 

Consistència del formigó Blanda    Blanda 

Assentament Con de Abrams (cm) 6 a 9    6 a 9 

Sistema de compactació Vibrat    Vibrat 

Nivell de Control Prevists Estadístic    Estadístic 

Coeficient de Minoració 1.5    1.5 

Resistència de càlcul del formigó: fcd 

(N/mm2) 
 

20     
16.66 

 

2.1.2 Acer en barres 

 Tota la 
obra 

Fonamentaci 
ó 

 
Comprimits 

 
Flexionats 

 
Altres 

Designació B-500-S     

Límit Elàstic (N/mm2) 500     

Nivell de Control Previst Normal     

Coeficient de Minoració 1.15     

Resistència de càlcul del acer 
(barres): fid (N/mm2) 

 
434.78     

 

2.1.3 Acer en Mallazos 

  

Tota la 
obra 

 
Fonamentació 

 
Comprimits 

 
Flexionats 

 
Altres 

Designació B-500-T     

Límit Elàstic (kp/cm2) 500     

 

2.1.4  Execució 

 Tota la 
obra 

Fonamentaci 
ó 

 
Comprimits 

 
Flexionats 

 
Altres 

A. Nivell de Control previst Normal     

B. Coeficient de Majoració de les accions 
desfavorables 

Permanents/Variables 

 
 
 
1.35/1.5 
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2.2 Acers laminats 

 

 

 

 

 

 

2.3 Acers conformats 

  
Tota la 
obra 

 
Comprimits 

 
Flexionats 

 
Traccionats 

Plaques 
d’ancorat 

ge 
 

Acer en 
Perfils 

Classe i Designació S235     

Límit Elàstic (N/mm2) 235     

Acer en 
Plaques i 
Panells 

Classe i Designació S235     

Límit Elàstic (N/mm2) 235     

 

2.4 Unions entre elements 

  
Tota la 
obra 

 
Comprimits 

 
Flexionats 

 
Traccionats 

Plaques 
d’ancorat 

ge 
 
 
 

 
Sistema i 
Designació 

Soldadures x     

Cargols ordinaris      

Cargols calibrats      

Cargol de Alta Resist.      

Roblones      

Perns o Cargols de 
A’ancoratge 

     
B-500-S 

 

2.5 Assajos a realitzar 

2.5.1 Formigó Armat  

D'acord als nivells de control previstos, es realitzen els assajos pertinents dels 

materials, acer i formigó segons s'indica en la norma Cap. XVI, art. 85º i següents. 

 Tota la obra 

 

Acer en 

Perfiles 

Classe i Designació    S275 

Límit Elàstic (N/mm2) 275 
 

Acer en 

Xapes 

Classe i Designació    S275 

Límit Elàstic (N/mm2) 275 
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2.5.2 Acers estructurals 

Es faran els assajos pertinents d'acord a l'indicat en el capítol 12 del CTE ES-A 

 

2.6 Distorsió angular i deformacions admissibles 

2.6.1 Distorsió angular admissible en la fonamentac ió 

D'acord a la norma CTE ES-C, article 2.4.3, i en funció del tipus d'estructura, es 

considera acceptable un seient màxim admissible de: 2.5 cms 

2.6.2 Límits de deformació de la estructura  

Segons l'exposat en l'article 4.3.3 de la norma CTE ES, s’han de verificar en 

l'estructura les fletxes dels diferents elements. S'ha de verificar tant el desplomament 

local com el total d'acord amb l'exposat en 4.3.3.2 de la citada norma. 

2.6.3 Formigó armat 

Per al càlcul de les fletxes en els elements flexionats, bigues i forjats, es tenen en  

compte tant les  deformacions instantànies com les  diferides, calculant-se les  inèrcies 

equivalents d'acord a l'indicat en la norma. 

Per al càlcul de les fletxes es té en compte tant el procés constructiu, com les 

condicions ambientals, edat de posada en càrrega, d'acord a unes condicions 

habituals de la pràctica constructiva en l'edificació convencional. Per tant, a partir 

d'aquests supòsits s'estimen els coeficients de fluència pertinents per a la determinació 

de la fletxa activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb 

posterioritat a la construcció dels envans. 

En els elements de formigó armat s'estableixen els següents límits: 

Fletxes actives màximes relatives i absolutes per a elements de Formigó Armat i Acer 
 
Estructura no solidaria con aaltres 

elements 

Estructura solidària con altres elements 

Envans ordinaris o paviments 
rígids amb juntes 

Envans fràgils o paviments rígids 
sense juntes 

 

 
BIGUES I LLOSES 

Relativa: δ /L<1/300 

FORJATS UNIDIRECCIONALS 

Relativa: δ /L<1/300 

 

 
Relativa: δ /L<1/400 

 

 
Relativa: δ /L<1/500 

δ /L<1/1000+0.5cm 

 

 
Relativa: δ /L<1/500 

 

 
Relativa: δ /L<1/500 

δ /L<1/1000+0.5cm 
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Desplaçaments horitzontals  
 

Local 
 

Total 

Desplom relatiu a la alçada entre sostres: 

δ /h<1/250 
Desplom relatiu a la alçada total del edifici: 

δ /H<1/500 

 

3. ACCIONS DE CÀLCUL 

Per l’elecció de les accions de càlcul, donada la complexitat que suposa analitzar totes 

i cadascuna de les accions en fase de construcció i en servei, donada la variabilitat de 

les càrregues que actuen en el dipòsit (degut als diferents nivells de l’aigua) i també 

degut al comportament més complex del terreny, s’ha seguit la metodologia plantejada 

per a dipòsits en el llibre “Hormigón Armado” de Montoya-Messeguer-Morán. Que en 

el nostre cas es pot simplificar degut a que no hi ha empenta del terreny. 

Les accions a considerar en el dipòsit pel dimensionament de murs i sabates són: pes 

propi i pressió hidrostàtica de l’aigua. 

L’envolvent d’accions més desfavorables per tant, és quan el dipòsit està ple. 

Això és aplicable al Reactor Biològic, al Decantador Secundari i al dipòsit 

d’emmagatzematge. 

3.1 Accions permanents 

3.1.1 Pes Propi 

Es defineix a partir de la geometria del element, multiplicada pel pes específic del 

material. Es consideraran els següents pesos específics: 

Formigó armat: 25.0 kN/m3  

Aigua: 10 kN/m3  

3.1.2 Empenta del Terreny 

No hi ha. 

3.1.3 Pressió hidràulica 

La pressió hidràulica més desfavorable que es considera és amb els elements plens.  

Reactor Biològic 

L’altura d’aigua màxima és de 7m. 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 11. Càlculs estructurals  10 

 

Sobre els murs tenim una empenta corresponent a una càrrega triangular amb valor 

0kN/m2 a 7m d’alçada i amb valor 70 kN/m2 a nivell de solera. 

Sobre la solera tindrem una càrrega de 55 kN/m2. 

Decantador Secundari 

L’altura d’aigua màxima és de 4,5m. 

Sobre els murs tenim una empenta corresponent a una càrrega triangular amb valor 

0kN/m2 a 4,5m d’alçada i amb valor 45 kN/m2 a nivell de solera. 

Sobre la solera tindrem una càrrega de 40 kN/m2. 

Dipòsit d’emmagatzematge 

L’altura d’aigua màxima és de 9m. 

Sobre els murs tenim una empenta corresponent a una càrrega triangular amb valor 

0kN/m2 a  9m d’alçada i amb valor 90 kN/m2 a nivell de solera. 

Sobre la solera tindrem una càrrega de 90 kN/m2. 

3.1.4 Subpressió  

El nivell freàtic es troba més avall de la cota de soleres i al no haver-hi present cap 

riera ni curs hídric, es considera que no pujarà aquest nivell durant la vida útil de 

l’estructura. 

3.2 Accions permanents de valor no constant 

No es contemplen accions d’aquest tipus. 
 

3.3 Accions variables 

3.3.1 Sobrecàrrega d’Ús 

Element  Zona  2 
Càrrega en KN/m  

Passarel·la aireació Passarel·la i escala 3 

Galeria soterrada Llosa sostre 1
0 

Espessidor passarel·la 2 

Arqueta repartiment Llosa superior 2 

Arqueta recirculació Llosa superior 2 

Arquetes bombaments Llosa superior 2 

Edifici industrial Coberta 1 

Procés Actiflo                 Llosa superior 2 
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També es pot considerar el vent com acció, però són esforços ridículs comparats amb 

els de l’aigua, i que a més a més, quan actuen compensen la pressió hidrostàtica. 

La sobrecàrrega de neu tampoc; es troba inclosa en la sobrecàrrega d’ús. 

3.4 Sisme 

Respecte a la “Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación. 

NCSR-02”, no es considera d’aplicació en aquestes estructures doncs es classifica 

d’importància moderada. 

 

4. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

4.1 Formigó Armat 

4.1.1 Hipòtesis i combinacions  

D'acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte tant 

si l'efecte de les mateixes és favorable o desfavorable, així com els coeficients de 

ponderació es realitzarà el càlcul de les combinacions possibles de la manera següent: 

 

E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08/CTE  

Situacions no sísmiques 

∑ γGjGkj + γQ1Ψp1Qk1 + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1 i >1 

Situacions sísmiques 

∑ γGjGkj + γ A AE  + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1  i ≥1 
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Situació 1: Persistent o transitòria 

  

Coeficients parcials de seguretat 
 

Coeficients de combinació (ψ) 

 

Favorable 
 

Desfavorable 
 

Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 
 

Càrrega 
permanent (G)  
 
Sobrecàrrega 

Vent (Q) 

Neu (Q) 

Sisme (A) 

 

1.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

1.35 
 
 

1.50 
 

1.50 
 

1.50 

 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 

1.00 
 
 

0.70 
 

0.60 
 

0.50 

 

 

Situació 2: Sísmica 

  

Coeficients parcials de seguretat 
 

Coeficients de combinació (ψ) 

  
Favorable 

 

Desfavorable 
 

Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 

 

Càrrega 
permanent (G) 
 
Sobrecàrrega 
 

Vent (Q) 

Neu (Q) 

Sisme (A) 

 
 

1.00 
 

 
0.00 

 

0.00 
 

0.00 
 

-1.00 

 
 

1.00 
 

 
1.00 

 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 
 

1.00 
 
 

0.30 
 

0.00 
 

0.00 
 

1.00 

 
 

1.00 
 
 

0.30 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.30(*) 

(*).   Fracció  de  les  sol·licitacions  sísmiques  a  considerar  en  l'adreça  ortogonal:  Les 
sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es 

combinaran amb el 30 % dels de l'altra 

 

 

E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EH E-08/CTE 

Situacions no sísmiques 

∑ γGjGkj + γQ1Ψp1Qk1 + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1 i >1 

Situacions sísmiques 

∑ γGjGkj + γ A AE  + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1  i ≥1 
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Situació 1: Persistent o transitòria 

  

Coeficients parcials de seguretat 
 

Coeficients de combinació (ψ) 

  
Favorable 

 

Desfavorable 
 

Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 
 

Càrrega 

permanent (G) 

Sobrecàrrega 

Vent (Q) 

Neu (Q) 
 
Sisme (A) 

 
1.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 
1.60 

 
 

1.60 
 

1.60 
 

1.60 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 

1.00 
 
 

0.70 
 

0.60 
 

0.50 

 

 

Situació 2: Sísmica 

  

Coeficients parcials de seguretat 
 

Coeficients de combinació (ψ) 

 
 

Favorable 
 

Desfavorable 
 

Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 
 

Càrrega 
permanent (G)  
 
Sobrecàrrega 
 
Vent (Q) 
 

Neu (Q) 

Sisme (A) 

 

1.00 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

-1.00 

 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 

1.00 
 
 

0.30 
 

0.00 
 

0.00 
 

1.00 

 

1.00 
 
 

0.30 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.30(*) 

(*).   Fracció  de  les  sol•licitacions  sísmiques  a  considerar  en  l'adreça  ortogonal:  Les 
sol•licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es 

combinaran amb el 30 % dels de l'altra 

 

4.2 Acer Laminat 

E.L.U. de trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A  

Situacions no sísmiques 

∑ γGjGkj + γQ1Ψp1Qk1 + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1 i >1 

Situacions sísmiques 

∑ γGjGkj + γ A AE  + ∑ γQiΨaiQki 

j ≥1  i ≥1 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 11. Càlculs estructurals  14 

 

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

  

Coeficients parcials de seguretat 
 

Coeficients de combinació (ψ) 

 

Favorable 
 

Desfavorable 
 

Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 
 

Càrrega 

permanent (G) 

Sobrecàrrega 
 

Vent (Q) 

Neu (Q) 

Sisme (A) 

 

0.80 
 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 

 

1.35 
 
 

1.50 
 

1.50 
 

1.50 

 

1.00 
 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 

1.00 
 
 

0.70 
 

0.60 
 

0.50 

 

 

Situació 2: Sísmica 
  

Coeficients parcials de seguretat 
 

Coeficients de combinació (ψ) 

  
Favorable 

 

Desfavorable 
 

Principal (ψp) 
 

Acompanyament (ψa) 
 

Càrrega 

permanent (G) 

Sobrecàrrega 

Vent (Q) 

Neu (Q) 

Sisme (A) 

 
1.00 

 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

-1.00 

 
1.00 

 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 
 

1.00 

 
1.00 

 
 

0.30 
 

0.00 
 

0.00 
 

1.00 

 
1.00 

 
 

0.30 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.30(*) 

(*).   Fracció  de  les  sol•licitacions  sísmiques  a  considerar  en  l'adreça  ortogonal:  Les 
sol•licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces ortogonals es 

combinaran amb el 30 % dels de l'altra 

 

4.3 Acer conformat 

S'aplica els mateixos coeficients i combinacions que en l'acer laminat. E.L.U. de 
trencament. Acer laminat: CTE DB-SE A 

 

5. JUNTES D’ESTANQUEÏTAT 

Les juntes d’estanqueïtat de l’arqueta de repartiment d’aireació i decantació, de 
l’arqueta de recirculació i purga, l’arqueta de bombament terciari i camp de golf, el 
procés Actiflo i de l’espessidor seran del tipus Water-stop 
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6. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

Com ja s’ha comentat anteriorment, l’ampliació de l’EDAR consistirà en afegir una 

nova línia amb elements idèntics als existents. Per tant, al disposar de l’as-built de 

l’EDAR existent, ja coneixem l’armat que s’ha de col·locar als diferents elements. 

Pel que fa a l’estació regeneradora, el dipòsit d’emmagatzematge és de les mateixa 

mida que el reactor, el procés Actiflo el subministra i construeix el proveïdor, i tant el 

filtre de tambor com la radiació ultraviolada són equips. 

Pel que fa a les noves arquetes de bombament, s’armaran com les existents, però 

adaptades a les seves mesures. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,08000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,80000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 21,00000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 21,00000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 21,36000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 21,33000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 21,00000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0132000 h Peó 19,72000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A0137000 h Ajudant col.locador 18,65000 €

A013F000 h Ajudant manyà 18,72000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A013U001 h Ajudant 18,65000 €

A0140000 h Manobre 17,56000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,66000 €

A0160000 h Peó 17,98000 €



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 47,63000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,05000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 68,70000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 17,72000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 50,75000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 63,16000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 61,35000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 140,74000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 39,14000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,58000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 55,79000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 113,95000 €

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 48,57000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 52,83000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 56,85000 €

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 45,49000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 59,40000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,36000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 8,70000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 37,69000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 39,38000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 49,34000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 74,45000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 81,57000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 38,43000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 44,16000 €

C1503000 h Camió grua 42,98000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 41,71000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 53,89000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 52,22000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,87000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 96,90000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 29,29000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 55,27000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 39,36000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 63,39000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 67,08000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 3,96000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,46000 €

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,08000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 3,62000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,14000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,31000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,56000 €

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,54000 €

C400B019 u Sensor òptic + portasondes + transmissor, per mesura d'oxigen dissolt. Sensor amb rang 0 - 20
mg/l., amb cable 7 m. Transmissor LCD 2 líneas, alimentació 230 V AC i senyal de sortida de 4-20
mA

2.219,00000 €

C421B010 u Mesurador Redox amb controlador per a nitrificació /desnitrificació. Marca ZÜLLIG o similar. Amb
10 m de cable i transmissor per a control total de la nitrificació/desnitrificació.

3.588,00000 €

C440B010 U Mesurador de pH amb controlador. Marca HACH LANGE o similar. Sensor diferencial de pH,
digital, cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge en immersió o by-pass. Amb sensor de temperatura
NTC. Controlador universal monocanal 220 VCA. Pértiga de PVC 2,3 m per a sensor 1'' en
immersió.

1.684,00000 €

C480Q019 u Mesurador electromagnètic de cabal, DN 80. Rang ajustable a max. 3200 l/min. Conductividad
mínima 5 µS/cm (20 µS/cm en aigua desmineralizada). Recobriment: Poliuretà. Connexió a
procés: PN16, St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1 (DIN2501) Elèctrodes: 1.4435/316L Calibratge:
0.5% Test addicional. certificat: Sense Homologació: Zona no classificada Capçal: Compacte Alu,
IP67 NEMA4X Cable, versió remota: No utilitzat Entrada de cable: Prensaestopa M20 (EEx d >
rosca M20) Alimentació;display: 85-260VAC, WEA, 2-línia + pulsadors

1.315,78000 €

C510V001 u Ventilador helicoïdal de 5.200 m3/h, 1420 rpm. Marca SODECA o similar. Potència 0.325 kW, pes
aprox 10.6 kg. Marc suport en xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonida, en xapa d'acer laminada.
(HEPT) Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport motor amb reixeta de
protecció contra contactes, segons normes DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en poliamida 6
reforçada amb fibra de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la norma ISO 1940. Acabat
anticorrosiu en resina de polièster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge, fosfatació i passivat.
Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de gàbia d'esquirol.Amb
motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o monofàsic 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8
pols, i -25º C+ 45º C motors de 2 pols.

317,40000 €

CA5 u Filtre tambor rotatiu Hidrotech model 801 amb una capacitat de tractament de 24 l/s 36.000,00000 €

CA6 u Subministrament i col·locació d'un equip de desinfecció ultraviolada 24.000,00000 €

CA11U010 h Agitador submergible FLYGT SR 4410.011 o equivalent amb hèlix 475 de 2 pales de diàmetre 1,6
m, motor de 2,3 kW 50 Hz 1375 rpm, i reductor entre el motor i l'hèlix. Velocitat de l'hèlix de 40
rpm i protecció del motor IP 68

18.936,65000 €

CA11U011 h Agitador submergible amb hèlix de 2 pales de diàmetre 0,5 m 5.000,00000 €

CA302 u Planta de recepció de fangs marca HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 o similar, amb cabal màxim de
30-100 m3/h, llum de malla de 6mm i diàmetre de tamís de 780 mm. Premsa de residus integrada
amb altura de descàrrega de 1682 mm. Compactació del residu fins aprox. 30-35 % MS amb
connexió per aigua de rentat

38.306,77000 €

CA306 u Equip de preparació de polielectrolit marca OBL / ITT Water & Wastewater España o equivalent,
tipus POLISOL model PKB 850 Q. Amb una producció horària de 850 l/h i concentració variable de
0,1 a 0,5 %. Amb cuba de polipropilè de 2 compartiments, 850 l de capacitat i dimensions 1.400 x
760 x 970 mm. 2 agitadors de 0,18 kW i 150 rpm. Cargol dosificador amb cabal mín./màx. de 1,5
Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a 32 rpm, amb motor de 0,18 kW i motovariador mecànic amb indicador %.

9.734,76000 €

CB12R011 u Bomba d'aigües residuals i fecals (purga), marca FLYGT o equivalent, model DP 3068.180 MT, 1,5
kW, cabal 14 m3/h i 6 m.c.a. Sòcol 80/DN 80 segons a 1092-2 taula 9 (PN 16)

1.918,32000 €

CB12R022 u Bomba per aigües residuals i fecals (desguassos) de la marca FLYGT o equivalent, model DP
3068.180 HT, de DN 65 mm, de 2,4 kW de potència, 2705 rpm, per un cabal de 23,4 m3/h i alçada
de 10 mca. Grau de protecció IP 68.

1.326,16000 €

CB12R040 u Bomba aigües residuals i fecals , marca FLYGT o equivalent, 13,5 kW, cabal 416 m3/h, 1450
r.p.m. i 8,5 m.c.a. Sòcol 200/DN 200

11.605,38000 €

CB12R041 u Bomba aigües residuals i fecals , marca FLYGT o equivalent, 5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i
7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150

5.782,59000 €

CB15F025 u Bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o model equivalent
NM038BY01P05B per transport fangs a centrífuga, cabal 9 m3/h potència de 2,2 kW i 1500 rpm.

1.980,00000 €
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MAQUINÀRIA

CB18K026 u Bomba de desplaçament positiu de fus excèntric marca NETZCH o equivalent model
NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió d'impulsió de 2BAR, fluid a bombejar
POLIELECTROLIT.Potencia d'accionament: 0.37 kW i 1500 rpm. Inclou variador de freqüència.

1.250,00000 €

CC88B012 u Graella amb difusors de membrana dissenyats per a funcionar en continu i en intermitent, marca
ECOTEC o equivalent. Rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h, essent el cabal recomanat entre 4.2 i 8.3
Nm3/h. Fabricats en PP, i la membrana en EPDM. Muntats en trams de canonada de PVC de 90
mm diàmetre. Graella formada per espina central i ramals amb un total de 220 difusors de
membrana AIRFLEX model AFD350 12'' amb connexió a procés R3/4''NPT

13.205,00000 €

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres entre 80-400mm. 281,88000 €

CG11U018 u Espessidor de fangs urbans, 8,00 m de diàmetre interior. Espessiment màxim de 12 gr/l, Grup
motriu format per reductor i motor elèctric, 220/380, V 0.18 kW, 50 Hz, i muntat posisció vertical
sobre bancada. Sistema de rasquetes amb goma regulable en la part inferior per al rascat de la
solera. Model MR21N-0800 de la marca DAGA o equivalent.

11.121,00000 €

CH11B011 u Cargol transportador fangs 3 m de longitud marca NUTECO o equivalent, model TF-220/TR
FANGOS 3,0M I304.  Inclinació horitzontal de 10º i cabal fins a 1.6 m3/h.

3.187,34000 €

CH21B018 u Sitja de fangs rodona de 60 m3 de capacitat. Boca de càrrega de 500 diàmetre. Per descàrrega per
gravetat. Alçada de descàrrega al terra 4.000 mm.

78.456,87000 €

CI120POL6 u Polipast manual de 1000 kg i 5 m de recorregut de ganxo. Marca JASO o similar 840,00000 €

CI212CON2 U Contenidor d'acer al carboni de 4,3 m3 de volum. Longitud 3.360 mm, alçada 1.015 mm, amplada
1.810 mm, gruix de fons 4 mm, gruix de les parets laterals 3 mm. Marca CONSTRUMET o similar

1.201,29000 €

CJ11S010 u Pont giratori radial per a recollida de llots i flotants en decantador circular. Marca DAGA model
MR06B o equivalent. Amb 20 m de diàmetre de rodadura. Pasarel·la construida en acer laminat
S-235 JR amb barana a ambdós costats en acer al carboni. Motor eléctric asincrono trifàsic amb
rotor de gabia de esquirol. Potencia 0.37kW. Campana central en acer inoxidable S-235 JR amb
suport per a fixació pasarel·la, de 2,8 m x 1,5 m. Deflector central perimetral per a fixació al
decantador H= 1,5m, diàmetre 3 m. Tolva de flotants formada per arqueta en aer inoxidable
AISI-316, amplada de la tolva 800 mm.

22.411,00000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 48,41000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,61000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,69000 €

CZ12U00H u Compressor de pistó amb transmissió per corretges de la marca COMPAIR o equivalent, model
CLC103BD. Tensió 400/3/50 (V/F/HZ), cabal de 233 l/min, pressió de 8 bars

495,00000 €

CZ15C180 h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m de llargària amb una llança de succió per metre
de 3 m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de cabal màxim

31,35000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 0,96000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 19,09000 €

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 23,60000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 21,04000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 15,18000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,40000 €

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 9,66000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,94000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 78,11000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 324,25000 €

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1 0,26000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECI 0,33000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

64,34000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 70,32000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

54,42000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B064M100 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65,
contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a l'obra

73,25000 €

B064U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 71,25000 €

B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

76,53000 €

B0653B12 m3 Formigó HA-30, consistència tova i granulat màxim 12 mm, classe d'expossició IV+Qb, inclòs
transport a l'obra

90,25000 €

B0653B13 m3 Formigó HA-35, consistència plàstica i granulat màxim 12 mm, classe d'expossició IV+Qb, inclòs
transport a l'obra

92,50000 €

B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

80,25000 €

B0653P03 m3 Formigó HA-30, consistència tova i granulat màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

80,25000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

42,96000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 81,98000 €

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 78,06000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 82,98000 €

B0710150FA36 t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas humides de maons de
gran format, ref. HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de HISPALAM

160,00000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

14,62000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,05000 €

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,84000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,12000 €

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 2,31000 €
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B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 6,38000 €

B0A71RU0 u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior 18,17000 €

B0A71UU0 u Abraçadora metàl.lica, de 450 mm de diàmetre interior 46,90000 €

B0A71WU0 u Abraçadora metàl.lica, de 560 mm de diàmetre interior 72,67000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,67000 €

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 0,59000 €

B0B5U030 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm, en
peces de 1000x500 mm

57,54000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,40000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,37000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 195,64000 €

B0D625A0 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 8,24000 €

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 19,22000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,59000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,16000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,29000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,69000 €

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,20000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,07000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,31000 €

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

1,24000 €

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de
formigó, ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o no especials, procedents de
construcció o demolició, amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107 respectivament segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

6,31000 €

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

4,80000 €

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

16,15000 €

B44Z5A21 kg Acer A-410 en perfils laminats 1,87000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,23000 €

B711Z080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP) 48-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

6,61000 €

B7B11700 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 70 a 90 g/m2 0,68000 €

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació 19,31000 €

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva 0,06000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 5,95000 €

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2 sèrie 1a 4,23000 €

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3 sèrie 1a 4,52000 €

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm 5,35000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu
de planta asfàltica

25,21000 €

BABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de 70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de
40x20x1,5 mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix i bastiment galvanitzat i esmaltat
de planxa d'acer conformada en fred

134,51000 €
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BAF13CC9 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 120x200 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà, de qualitat 3 i classe A1 (UNE
85208) segons resultat d'assaigs

242,90000 €

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 13,67000 €

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures de 100 cm d'alçària amb muntants
cada 100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40 mm i
travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent part proporcional de placa i elements d'ancoratge

43,80000 €

BB152AE1 m2 Xapa metàl.lica estriada, inclosa pert proporcional de bastiment 98,45000 €

BD13187B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm
i de llargària 3 m, per a encolar

3,71000 €

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 1,27000 €

BD514DQ1 u Bunera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl.lica 10,75000 €

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de
pes

60,96000 €

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 41,93000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 65,32000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

216,82000 €

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària 28,88000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 67,35000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

118,27000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

110,25000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,30000 €

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

22,47000 €

BDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

155,52000 €

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

49,62000 €

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

216,57000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,31000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 65mm fabricat amb virolles d'acer
inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

158,20000 €

BF1DC104 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 40mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

131,72000 €

BF1DC105 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

142,54000 €

BF1DC115 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

225,06000 €

BF1DC120 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

334,59000 €

BF1DC135 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal 300mm fabricat amb virolles d'acer
inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni.

581,07000 €

BF41T20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 20'', AISI 316 378,78000 €
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BF43D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI 304 24,26000 €

BF43H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI 304 42,44000 €

BF43L20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 10'', AISI 304 93,08000 €

BF43R20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 16'', AISI 304 204,77000 €

BF445105 u Passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 110 mm, pn 16, de característiques
tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars

23,38000 €

BF445107 u Passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 160 mm, pn 16, de característiques
tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars

33,56000 €

BF445108 u Passamurs d'acer amb brida-endoll de diàmetre nominal 65 mm, pn 16, de característiques
tècniques adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars

13,00000 €

BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

2,44000 €

BFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

5,94000 €

BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

12,60000 €

BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

28,56000 €

BFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 355 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

60,21000 €

BFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

76,74000 €

BFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

2,87000 €

BFB20200 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

14,02000 €

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

49,33000 €

BFD1R350 m Tub de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de PN 10 bar i SN 5.000, inclòs p.p. perfil
d'estanqueïtat, maniguet de polièster i accessoris d'unions

92,02000 €

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. Marca AVK o equivalent. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Revestiment ceràmic interior i eix d'acer
inoxidable AISI 316 L. GGG-50. Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea
UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

117,79000 €

BFV1C005 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074.

171,34000 €

BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 44 Kg.

340,53000 €

BFV1C007 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 68 Kg.

541,08000 €

BFV1C102 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides
corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 10,5 Kg.

103,13000 €

BFV2MA06 u Vàlvula de maneguet de deformació el·làstica sèrie ''PIC'' fundició/alumini i PVC de DN 300, PN 16
i obertura d'entrada del fluid de Rp 3/4''

3.264,00000 €

BFV2MA09 u Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 250. PN 10. Amb
actuador elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2 limitadors de PAR, indicador
mecànic de posició i volant de maniobra d'emergència. Amb transmissor electrònic de posició
senyal de sortida 4-20 mA.

2.985,65000 €
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BFV4PA01 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg 299,57000 €

BFV4PA05 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg 476,96000 €

BFV4PA06 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 200. PN 16. Pes 60 Kg 956,74000 €

BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar 22,98000 €

BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar 51,44000 €

BFW4I41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 10'' per a soldar 143,14000 €

BFW4O41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 16'' per a soldar 367,68000 €

BFW4Q41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 20'' per a soldar 575,35000 €

BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´,soldat

2,82000 €

BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 6'',soldat

5,52000 €

BFY4I41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 10'',soldat

13,40000 €

BFY4O41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 16'',soldat

31,52000 €

BFY4Q41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 20'',soldat

47,80000 €

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a
muntar superficialment

2,37000 €

BG1A0630 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa
de muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat
sobre bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.

9.000,00000 €

BG1A0631 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa
de muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables, incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat
sobre bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.

1.950,00000 €

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,50000 €

BG225710 m 'Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus  ondaplast d'interflex  o equivalent, color gris 2,34000 €

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,60000 €

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

6,49000 €

BG2C1100 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm. Tipus Unex 66 o equivalent 10,64000 €

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x200 mm, tipus Unex 66 o equivalent 13,87000 €

BG2C1500 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x300 mm. Tipus Unex 66 o equivalent 19,45000 €

BG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·locat en tub 21,00000 €

BG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, unipolar de 1x240 mm2 29,02000 €

BG31S500 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),
coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 6 mm2

2,92000 €

BG31S511 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x6 mm2 2,60000 €

BG31S522 u Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat en tub 2,20000 €

BG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2 2,30000 €

BG31S600 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),
coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 10 mm2

4,90000 €
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BG31S980 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1 kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),
coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 3,5 x 35 mm2

9,29000 €

BG361100 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV 300/500V , unipolar de secció 1x1 mm2 1,98000 €

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,85000 €

BG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar totes
les línies, muntat segons compliment de la normativa de BT

290,00000 €

BG3BMR03 u Sistema d'escalfament, compost per resistència d'escalfament (50W), higrostàt i inclou aparellatge
necessari. Tipus Himel o equivalent.

95,00000 €

BG3BMR04 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa
de corrent, micro de porta i inclou l'aparellatge necessari, tipus Himel o equivalent.

120,00000 €

BG3BMR05 u Termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari elèctric Himel o equivalent, inclou material auxiliar
de connexionat

50,00000 €

BG3BJFMR01 u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els accesoris i taladres roscats per alimentar totes
les línies, muntat segons compliment de la normativa de BT.

465,00000 €

BG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

30,51000 €

BG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

35,68000 €

BG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P), de
25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

39,18000 €

BG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

55,29000 €

BG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

56,89000 €

BG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

57,98000 €

BG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

64,26000 €

BG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

245,60000 €

BG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
250 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment

827,57000 €

BG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1.318,00000 €

BG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 800 A d'intensitat màxima, amb 4
pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
per a muntar superficialment

2.683,93000 €

BG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 3.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

114,69000 €

BG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,

81,05000 €
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UNE-EN 61009-1, d'1.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P),
de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma,
UNE-EN 61009-1, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

86,52000 €

BG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

285,52000 €

BG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automàtic

778,57000 €

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat
nominal, tetrapolar (4P), de entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les
posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms
respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor
automàtic

859,39000 €

BG482365 u Protecció contra sobretensions universal de les classes d'exigències B i C, en base al principi AEC,
per a xarxes de 3 conductors (sistema TT/TN-S).

250,00000 €

BG4S2220 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 70 mm de diàmetre
interior, fins a 500 A d'intensitat nominal

91,50000 €

BG4S2330 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0.3 A i de 105 mm de diàmetre
interior, fins a 1000 A d'intensitat nominal

184,19000 €

BG63B152 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa, preu mitjà

15,00000 €

BGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de potència
reactiva, de 8 etapes 5+10+6x20 kVAr, de funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau
de proetecció IP-31 per a instal·lació mural

2.918,27000 €

BGD1001Z u Piqueta acer courejat 2m i ø20mm amb grapa 11,72000 €

BGD2002Z u Pletina repartidora Cu 60x6x400mm 25,48000 €

BGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica 35-50 mm2 5,80000 €

BGD2035Z u Cable Cu nu 35 mm2 1,90000 €

BGD5001Z u Pericó registre xarxa terres 400x400x400mm a/acces. 229,51000 €

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE
21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de potència, tensió assignada 24 kV,
tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en
buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, +
10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior,
cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de
buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e
instruccions de servei

16.907,00000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,29000 €

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 4,50000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,14000 €

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques 1,43000 €

BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure nues 0,34000 €
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BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics 0,36000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,36000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,32000 €

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,70000 €

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,14000 €

BH11U217 u Centrífuga amb una potència del motor de 15 kW i una capacitat hidràulica de 10000 l/h. Inclou
decanter centrífug, rotovariador, lloc de control, autòmata CPR, variador de freqüència, dispositiu
mesclador fang-poli, manguera flexible i els accessoris necessaris per a la posada en marxa i el
manteniment.

64.000,00000 €

BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada de fluorescència de 300 lúmens,IP54, de 2
hores d'autonomia, com a màxim

135,22000 €

BHB17562EDA u Llumenera estanca IP65, amb cos d'una sola peça de polièster amb fibra de vidre autoextinguible,
reflector de xapa d'acer prelacat, i difusor de policarbonat dotada de reactància electrònica per a
dos tubs fluorescents de 36 W de potència, ref. LESNP-236/E de la sèrie Lluminàries estanques
IP-65 i semiestanques IP-54 d'IMPELEC

41,03000 €

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5

199,92000 €

BHQ33L50 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi
a pressió alta de 400 W, de forma rectangular, tancat

289,63000 €

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de
rendiment del color de 70 a 85

8,63000 €

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització 0,50000 €

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents 3,02000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta 19,41000 €

BJ2A1006 u Comporta de canal manual amb volant, amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m d'alçada de canal,
estanqueïtat a 3 costats, amb marc, tauler i fus d'acer inoxidable AISI-316L. Marca COUTEX o
equivalent

1.554,34000 €

BJ2B01 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent, model
CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada d'accionament; 2,97m

2.118,95000 €

BJ2B02 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent, model
CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada accionament; 2,30m.

1.990,52000 €

BJ2B04 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca COUTEX o equivalent per DN
300 en acer inoxidable.

2.900,00000 €

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona, totalment equipada, amb arqueta 145,14000 €

BM1EDA20 u Cabalímetre electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la marca ENDRESS + HAUSER o equivalent,
Promag 50W40. Inclou materials necessaris per a instal·lació

1.345,00000 €

BM1EDA21 u Cabalímetre electromagnètic DN 300 12'' de la marca ENDRESS + HAUSER o equivalent, Promag
50W3H. Inclou materials necessaris per a instal·lació

3.050,00000 €

BM2T01 u Termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a 160 ºC. 1/2''. Sortida inferior. Tub rígid, 100 m/m 80,00000 €

BM3M01 u Manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida inferior. Amb glicerina 80,00000 €

BP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP,
aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no
propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266

2,37000 €

BP7ESER u Ordinador amb CPU Intel® Core2 Quad Q8200 o superior, 4GB de memòria RAM, 1TB de disc
dur, Targeta gràfica ATI Radeon HD4650 o superior, DVI, VGA,HDMI, firewire i Windows actual i
sofware bàsic (Microsoft office, antivirus), Monitor de 24'', teclat i ratolí.

1.800,00000 €

BP7E1501EVDE u Switch 10/100 fast Ethernet, amb 5 ports RJ45, de 160x83x26 mm, per a muntar superficialment,
ref. H72105 de la sèrie Casanova d'Infraplus de HIMEL

169,49000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,15000 €
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BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,37000 €

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment composada per espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

4,68000 €

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat a taller i amb protecció segons Plec de
Prescripcions Tècniques

2,65000 €

BS21G522 u Equip bufant d'embols rotatius tipus ZS-55+VSD d'Atlas Copco o equivalent. Cabal mínim 683
m3/h, cabal màxim 2346 m3/h, potència 55 kW, pressió de treball 800 mbar. Inclou variador de
freqüència.

39.269,00000 €

BUM1U008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o equivalent de 260 W amb un cabal de 4000
m3/h, 1420 rpm.

372,20000 €

BUM3292U u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 4400 m3/h de cabal màxim d'aire, de 250
W de potència i 1400 rpm de pressió baixa

1.286,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 72,19000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,66000 = 21,62600

Subtotal: 21,62600 21,62600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 0,96000 = 0,17280

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,150      x 93,94000 = 14,09100

Subtotal: 49,55530 49,55530

COST DIRECTE 72,18930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,18930

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 86,57000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 20,49000 20,49000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,68000 = 1,17600

Subtotal: 1,17600 1,17600

Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 19,09000 = 29,01680

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 93,94000 = 35,69720

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200

Subtotal: 64,90600 64,90600

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 86,57200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,57200

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 106,05000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,66000 = 20,64300

Subtotal: 20,64300 20,64300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,68000 = 1,21800

Subtotal: 1,21800 1,21800

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 93,94000 = 18,78800

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 19,09000 = 29,20770

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,96000 = 0,19200

Subtotal: 84,18770 84,18770

COST DIRECTE 106,04870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,04870
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P-1 E4E256SP M2 PARET ESTRUCTURAL DE 20 CM DE GRUIX, DE
BLOC FORADAT TIPUS SPLIT DE 40X20X20 CM
R6 N/MM2 (58,86 KP/CM2), DE MORTER DE
CIMENT GRIS D'UNA CARA VISTA, COL.LOCAT
AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 45,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 E5Z15A2B m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Rend.: 1,000 12,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 17,56000 = 2,19500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,125 /R x 21,00000 = 2,62500

Subtotal: 4,82000 4,82000

Materials

D060M021 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101      x 72,18930 = 7,29112

Subtotal: 7,29112 7,29112

COST DIRECTE 12,11112
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,11112

P-3 E5ZH4DQ4 u Bunera de PVC rígid de diàmetre 125 mm amb tapa
antigrava metàl.lica, col.locada amb fixacions
mecàniques

Rend.: 1,000 31,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,325 /R x 17,56000 = 5,70700

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 21,00000 = 13,65000

Subtotal: 19,35700 19,35700

Materials

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

4,000      x 0,23000 = 0,92000

BD514DQ1 u Bunera de PVC rígid, de 125 mm de diàmetre, amb
tapa antigrava metàl.lica

1,000      x 10,75000 = 10,75000

Subtotal: 11,67000 11,67000
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COST DIRECTE 31,02700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,02700

P-4 E618561K m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat
llis de 400x200x200 mm, de morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra granítica,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 30,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 17,56000 = 3,86320

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 21,00000 = 9,24000

Subtotal: 13,10320 13,10320

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0158      x 106,04870 = 1,67557

B0E244L1 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

12,5042      x 1,24000 = 15,50521

Subtotal: 17,18078 17,18078

COST DIRECTE 30,28398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,28398

P-5 E81121E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

Rend.: 1,000 16,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 0,230 /R x 19,72000 = 4,53560

A0121000 h Oficial 1a 0,460 /R x 21,80000 = 10,02800

Subtotal: 14,56360 14,56360

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,017      x 86,57200 = 1,47172

Subtotal: 1,47172 1,47172

Altres
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 16,03532
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,03532

P-6 E81125E2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l, remolinat

Rend.: 1,000 20,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,560 /R x 21,80000 = 12,20800

A0132000 h Peó 0,340 /R x 19,72000 = 6,70480

Subtotal: 18,91280 18,91280

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,017      x 86,57200 = 1,47172

Subtotal: 1,47172 1,47172

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 20,38452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,38452

P-7 E811SUD0 M2 AÏLLAMENT ACÚSTIC AMB PLAQUES DE SURO,
COL.LOCADES MITJANÇANT ADHESIU,
TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 10,49 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 E8989C40 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a
l'esmalt de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

A0133000 h Ajudant 0,020 /R x 19,36000 = 0,38720

Subtotal: 4,74720 4,74720

Materials
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PARTIDES D'OBRA

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,500      x 5,95000 = 2,97500

Subtotal: 2,97500 2,97500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 7,72220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,72220

P-9 E8E3UPPS UT SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO D'ESCALA
METAL.LICA GALVANITZADA EN CALENT D'1 M.
D'ALÇADA, ANCORADA AL SOSTRE
CORRESPONENT, PER ARRENCADA DE
L'ESCALA D'ACCÉS, TOT INCLOS I ACABAT.

Rend.: 1,000 73,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-10 E936DIPM M SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ D'IMPOSTA
PREFABRICADA DE FORMIGÓ.

Rend.: 1,000 23,62 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-11 E9S1U030 m2 Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm
de pas de malla, amb platines portants de 30x2 mm,
en peces de 1000x500 mm, col.locat

Rend.: 1,000 77,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,600 /R x 21,33000 = 12,79800

A013F000 h Ajudant manyà 0,300 /R x 18,72000 = 5,61600

Subtotal: 18,41400 18,41400

Materials

B0B5U030 m2 Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines portants de 30x2 mm, en peces
de 1000x500 mm

1,030      x 57,54000 = 59,26620

Subtotal: 59,26620 59,26620

COST DIRECTE 77,68020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,68020

P-12 EAF13CC9 m2 Subministre i col·locació de perfileria d'alumini lacat i
vidre amb càmara, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de
120x200 cm, de qualitat 3 i classe A1 (UNE 85208)
segons resultat d'assaigs

Rend.: 15,500 243,99 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 19,53000 = 0,18900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 22,72000 = 0,87948

Subtotal: 1,06848 1,06848

Materials

BAF13CC9 u Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 120x200 cm, elaborada amb perfils de
preu mitjà, de qualitat 3 i classe A1 (UNE 85208)
segons resultat d'assaigs

1,000      x 242,90000 = 242,90000

Subtotal: 242,90000 242,90000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,02137

COST DIRECTE 243,98985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 243,98985

P-13 ED15B871 m Baixant de tub de PVC, de paret massissa, àrea
d'aplicació B de D=125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 20,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,380 /R x 21,00000 = 7,98000

A0137000 h Ajudant col.locador 0,190 /R x 18,65000 = 3,54350

Subtotal: 11,52350 11,52350

Materials

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,31000 = 2,41230

BD1Z2000 u Brida per a tub de PVC 0,600      x 1,27000 = 0,76200

BD13187B m Tub de PVC de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,71000 = 5,19400

Subtotal: 8,47830 8,47830

COST DIRECTE 20,00180
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,00180

P-14 F6A1L43P M REIXAT DE 2 M D'ALÇARIA, D'ACER
GALVANITZAT I PLASTIFICAT EN COLOR VERD
AMB TELA DE SIMPLE TORSIO 50MM DE PAS DE
MALLA I DE D 2,7 MM, I PALS DE TUB DE D 48 MM
COL.LOCATS CADA 3 M.

Rend.: 1,000 38,95 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-15 FD5J6F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 83,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 17,56000 = 26,34000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,500 /R x 21,00000 = 31,50000

Subtotal: 57,84000 57,84000

Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4312      x 54,42000 = 23,46590

B0DF6F0A u Motlle metàl.lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,20000 = 1,20840

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,07000 = 1,15920

Subtotal: 25,83350 25,83350

COST DIRECTE 83,67350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,67350

P-16 FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 76,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,56000 = 6,14600

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,00000 = 7,35000

Subtotal: 13,49600 13,49600

Materials

BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes

1,000      x 60,96000 = 60,96000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,020      x 106,04870 = 2,12097

Subtotal: 63,08097 63,08097

COST DIRECTE 76,57697
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,57697

P-17 FHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, Inclou elements de
fixació a dau de formigò, segons norma UNE-EN
40-5, col·locada sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 331,98 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 17,56000 = 4,39000

Subtotal: 27,81070 27,81070

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

C1503000 h Camió grua 0,530 /R x 42,98000 = 22,77940

Subtotal: 43,43350 43,43350

Materials

BHM11J22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma
troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense
platina, amb base platina i porta, segons norma
UNE-EN 40-5

1,000      x 199,92000 = 199,92000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,341      x 62,92000 = 21,45572

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,94000 = 38,94000

Subtotal: 260,31572 260,31572

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41716

COST DIRECTE 331,97708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 331,97708

P-18 FHQ33L54 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 400 W, de forma rectangular, tancat i
muntat amb lira

Rend.: 1,000 330,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,483 /R x 23,78000 = 11,48574

A013H000 h Ajudant electricista 0,483 /R x 20,41000 = 9,85803

Subtotal: 21,34377 21,34377

Materials

BHWQ3000 u Part proporcional d'accessoris de projectors amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta

1,000      x 19,41000 = 19,41000

BHQ33L50 u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
semiextensiva, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 400 W, de forma rectangular, tancat

1,000      x 289,63000 = 289,63000

Subtotal: 309,04000 309,04000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32016

COST DIRECTE 330,70393
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 330,70393

P-19 FJS10119 u Boca de reg amb racord D45 mm tipus Barcelona,
totalment equipada, amb arqueta. Inclou
subministrament, instal.lació i muntatge. Tot inclòs
completament acabat.

Rend.: 1,000 211,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,0284 /R x 22,72000 = 46,08525

A013M000 h Ajudant muntador 1,0142 /R x 19,53000 = 19,80733

Subtotal: 65,89258 65,89258

Materials

BJS10119 u Boca de reg amb racord D 45 mm tipus Barcelona,
totalment equipada, amb arqueta

1,000      x 145,14000 = 145,14000

Subtotal: 145,14000 145,14000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,65893

COST DIRECTE 211,69151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,69151

P-20 G10VH005 u Sub i col ventilador helicoidal de 5.200 m3/h, 1420
rpm. Potència 0.325 kW, pes aprox 10.6 kg. Marc
suport en xapa d'acer. Carcassa tubular rebordonada,
en xapa d'acer laminada. (HEPT) Caixa de connexió
en l'exterior protecció IP-65. (HEPT) Suport motor
amb reixeta de protecció contra contactes, segons
normes DIN 24167 i UNEIX 20-359-74. Hèlix en
poliamida 6 reforçada amb fibra de vidre; conjunt
equilibrat dinàmicament segons la norma ISO 1940.
Acabat anticorrosiu en resina de poliéster,
polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge, fosfatació
i pasivat. Caixa de connexió inclosa. (HEP) Motor:
Motors asíncrons, amb rotor de gàbia d'esquirol.Amb
motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50 Hz o
monofásico 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F i
protecció IP-65. Poden funcionar a temperatures
compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i
-25º C+ 45º C motors de 2 pols.

Rend.: 1,054 359,74 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 18,65275

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 17,69450

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,37951

Subtotal: 40,72676 40,72676

Maquinària

C510V001 u Ventilador helicoïdal de 5.200 m3/h,  1420 rpm.
Marca SODECA o similar. Potència 0.325 kW, pes
aprox 10.6 kg. Marc suport en xapa d'acer. Carcassa
tubular rebordonida, en xapa d'acer laminada. (HEPT)
Caixa de connexió en l'exterior protecció IP-65.
(HEPT) Suport motor amb reixeta de protecció contra
contactes, segons normes DIN 24167 i UNEIX
20-359-74. Hèlix en poliamida 6 reforçada amb fibra
de vidre; conjunt equilibrat dinàmicament segons la
norma ISO 1940. Acabat anticorrosiu en resina de
polièster, polimeritzada a 180º C.,previ desgreixatge,
fosfatació i passivat. Caixa de connexió inclosa.
(HEP) Motor: Motors asíncrons, amb rotor de gàbia
d'esquirol.Amb motor trifàsic 220-240V/380-415V, 50
Hz o monofàsic 220-240 V, 50 Hz. Aïllament classe F
i protecció IP-65.  Poden funcionar a temperatures
compreses entre:-25º C+60º C motors de 4-6-8 pols, i
-25º C+ 45º C motors de 2 pols.

1,000 /R x 317,40000 = 301,13852

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 9,90892

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 37,69000 = 7,15180

Subtotal: 318,19924 318,19924

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,81454

COST DIRECTE 359,74054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 359,74054

P-21 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,843 52,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,250 /R x 20,49000 = 9,00897

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 1,62364

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 1,91699

Subtotal: 12,54960 12,54960

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 63,16000 = 1,11080

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,72000 = 6,23285
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 49,34000 = 1,73549

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,62000 = 0,31833

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 68,70000 = 24,16461

Subtotal: 33,56208 33,56208

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000

COST DIRECTE 52,42168
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,42168

P-22 G214U025 m3 Enderroc d'estructures de paredat de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclòs càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 4,254 35,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 1,28115

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 1,08510

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 4,81664

Subtotal: 7,18289 7,18289

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,72000 = 4,16549

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

1,000 /R x 68,70000 = 16,14951

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,100 /R x 49,34000 = 1,15985

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 63,16000 = 0,74236

Subtotal: 22,21721 22,21721

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 6,31000 = 6,31000

Subtotal: 6,31000 6,31000
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COST DIRECTE 35,71010
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,71010

P-23 G214U02C m Enderroc de canonada de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, PEAD, PVC, PRFV, fosa, acer,
etc. inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,843 4,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,49000 = 0,72072

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 0,76680

Subtotal: 1,48752 1,48752

Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,250 /R x 17,72000 = 1,55821

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,250 /R x 3,62000 = 0,31833

Subtotal: 1,87654 1,87654

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 6,31000 = 0,63100

Subtotal: 0,63100 0,63100

COST DIRECTE 3,99506
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,99506

P-24 G214U02T m2 Enderroc de paviment de tràmex de qualsevol tipus
inclòs tall, abraçaderes, suports, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 2,843 2,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,100 /R x 20,49000 = 0,72072

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 0,76680

Subtotal: 1,48752 1,48752

Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 0,100 /R x 3,62000 = 0,12733



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

0,100 /R x 17,72000 = 0,62329

Subtotal: 0,75062 0,75062

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 6,31000 = 0,63100

Subtotal: 0,63100 0,63100

COST DIRECTE 2,86914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,86914

P-25 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 46,807 4,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,09862

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 0,87551

Subtotal: 0,97413 0,97413

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,05000 = 1,13338

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,500 /R x 63,16000 = 0,67469

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 39,38000 = 0,84133

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 17,72000 = 0,37858

Subtotal: 3,02798 3,02798

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,090      x 6,31000 = 0,56790

Subtotal: 0,56790 0,56790
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COST DIRECTE 4,57001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57001

P-26 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 20,778 4,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,22216

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 0,98614

Subtotal: 1,20830 1,20830

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 39,38000 = 0,37905

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 63,16000 = 0,30398

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 53,05000 = 2,55318

Subtotal: 3,23621 3,23621

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,050      x 6,31000 = 0,31550

Subtotal: 0,31550 0,31550

COST DIRECTE 4,76001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,76001

P-27 G21B100P m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de barana metàl·lica, inclòs part
proporcional de suports. Inclou talls a baranes
existents.

Rend.: 44,928 4,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,10274

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 0,09704

A0130000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,49000 = 1,82425

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 0,43892

Subtotal: 2,46295 2,46295

Maquinària



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,500 /R x 61,35000 = 0,68276

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,62000 = 0,08057

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 37,69000 = 0,83890

Subtotal: 1,60223 1,60223

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,080      x 6,31000 = 0,50480

Subtotal: 0,50480 0,50480

COST DIRECTE 4,56998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56998

P-28 G21B100T m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o
abocador de tanca metàl·lica, inclòs part proporcional
de suports. Inclou talls a tanques existents.

Rend.: 44,928 4,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,49000 = 1,82425

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,08000 = 0,05137

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 0,43892

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 0,09704

Subtotal: 2,41158 2,41158

Maquinària

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

0,300 /R x 61,35000 = 0,40966

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 37,69000 = 0,83890

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,62000 = 0,08057

Subtotal: 1,32913 1,32913

Materials

B2RB0005 m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de
reciclatge, o dipòsit autoritzat, de residus de formigó,
ceràmics, metalls barrejats o residus barrejats inerts o
no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codis 170101, 170103, 170407 i 170107
respectivament segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,080      x 6,31000 = 0,50480

Subtotal: 0,50480 0,50480
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COST DIRECTE 4,24551
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24551

P-29 G21YD27X u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 65mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 123,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,500 /R x 20,49000 = 10,24500

Subtotal: 10,24500 10,24500

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

0,400 /R x 281,88000 = 112,75200

Subtotal: 112,75200 112,75200

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,200 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 122,99700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,99700

P-30 G21YD28Y u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 100mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 205,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,680 /R x 20,49000 = 13,93320

Subtotal: 13,93320 13,93320

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

0,680 /R x 281,88000 = 191,67840

Subtotal: 191,67840 191,67840

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,200 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 205,61160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,61160
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P-31 G21YD28Z u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 110mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 211,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,700 /R x 20,49000 = 14,34300

Subtotal: 14,34300 14,34300

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

0,700 /R x 281,88000 = 197,31600

Subtotal: 197,31600 197,31600

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,200 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 211,65900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 211,65900

P-32 G21YD29X u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 150mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 281,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,950 /R x 20,49000 = 19,46550

Subtotal: 19,46550 19,46550

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

0,930 /R x 281,88000 = 262,14840

Subtotal: 262,14840 262,14840

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,200 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 281,61390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 281,61390

P-33 G21YD29Z u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 200mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 469,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0130000 h Manobre especialista 1,600 /R x 20,49000 = 32,78400

Subtotal: 32,78400 32,78400

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

1,550 /R x 281,88000 = 436,91400

Subtotal: 436,91400 436,91400

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,200 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 469,69800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 469,69800

P-34 G21YD300 u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 200mm, d'acer galvanitzat amb
junta d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 685,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,500 /R x 20,49000 = 51,22500

Subtotal: 51,22500 51,22500

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

2,250 /R x 281,88000 = 634,23000

Subtotal: 634,23000 634,23000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,150 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 685,45500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,45500

P-35 G21YD30X u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 300mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 685,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,500 /R x 20,49000 = 51,22500

Subtotal: 51,22500 51,22500

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

2,250 /R x 281,88000 = 634,23000

Subtotal: 634,23000 634,23000
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Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,150 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 685,45500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 685,45500

P-36 G21YD31Z u Subministrament i muntatge de passamurs de
diàmetre nominal 400mm, d'acer inoxidable amb junta
d'estanqueitat i brides

Rend.: 1,000 755,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,500 /R x 20,49000 = 51,22500

Subtotal: 51,22500 51,22500

Maquinària

CF2U010 h Equip barrinat amb broca de diamant per a diàmetres
entre 80-400mm.

2,500 /R x 281,88000 = 704,70000

Subtotal: 704,70000 704,70000

Altres

%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,200 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000

COST DIRECTE 755,92500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 755,92500

P-37 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

Rend.: 196,193 2,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 0,998 /R x 20,49000 = 0,10423

A0112000 h Cap de colla 0,203 /R x 23,08000 = 0,02388

Subtotal: 0,12811 0,12811

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,003 /R x 49,34000 = 0,50373

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,998 /R x 50,75000 = 0,25816

Subtotal: 0,76189 0,76189

Materials

B2RB0035 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170503*, segons el

0,000      x 16,15000 = 0,00000
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Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RB0030 m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit
autoritzat de terres no contaminades procedents de
construcció o demolició, amb codi 170504, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,350      x 4,80000 = 1,68000

Subtotal: 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 2,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57000

P-38 G221U212 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt incloses parts proporcionals de roca, per
mitjà de martell, amb càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclòs esgotament del nivell freàtic.

Rend.: 107,237 5,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 0,18333

A0112000 h Cap de colla 0,235 /R x 23,08000 = 0,05058

Subtotal: 0,23391 0,23391

Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 140,74000 = 1,31242

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,200 /R x 113,95000 = 0,21252

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 81,57000 = 2,28195

CZ15C180 h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m
de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de
cabal màxim

3,000 /R x 31,35000 = 0,87703

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 68,70000 = 0,32032

Subtotal: 5,00424 5,00424

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00468

COST DIRECTE 5,24283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24283

P-39 G222U202 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments inclós part proporcional de roca, per mitjà
de martell 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, inclòs
esgotament del nivell freàtic

Rend.: 36,751 8,10 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 0,53495

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 0,31401

Subtotal: 0,84896 0,84896

Maquinària

CZ15C180 h Equip per a reducció del nivell freàtic en 2 m i 75 m
de llargària amb una llança de succió per metre de 3
m de fondària amb bomba de 22 kW i 320 m3/h de
cabal màxim

2,400 /R x 31,35000 = 2,04729

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,400 /R x 49,34000 = 3,22212

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 55,79000 = 1,51805

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,240 /R x 68,70000 = 0,44864

Subtotal: 7,23610 7,23610

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,01698

COST DIRECTE 8,10204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,10204

P-40 G2243011 m2 Repàs i piconatge de fons d'excavació, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,052 1,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora, de mida petita 0,016 /R x 48,57000 = 0,73871

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 52,83000 = 1,00437

Subtotal: 1,74308 1,74308

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00000

COST DIRECTE 1,74308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,74308

P-41 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

Rend.: 19,200 4,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,30052

A0130000 h Manobre especialista 1,200 /R x 20,49000 = 1,28063

Subtotal: 1,58115 1,58115

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 38,43000 = 0,20016
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PARTIDES D'OBRA

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,36000 = 0,64375

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 55,79000 = 1,45286

Subtotal: 2,29677 2,29677

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 4,40592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,40592

P-42 G228U020 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de
formigó, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 56,000 3,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,999 /R x 20,49000 = 0,73142

A0112000 h Cap de colla 0,302 /R x 23,08000 = 0,12447

Subtotal: 0,85589 0,85589

Maquinària

C133U005 h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 1,002 /R x 45,49000 = 0,81395

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,002 /R x 55,79000 = 0,99824

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,002 /R x 12,36000 = 0,22116

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,202 /R x 38,43000 = 0,13862

Subtotal: 2,17197 2,17197

Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,40000 = 0,48000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 3,55586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,55586

P-43 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

Rend.: 10,000 34,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 2,04900

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,57700

Subtotal: 2,62600 2,62600

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,200 /R x 38,43000 = 0,76860

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,87000

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 39,14000 = 1,95700

Subtotal: 3,59560 3,59560

Materials

B031U030 m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm 1,200      x 23,60000 = 28,32000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 28,36800 28,36800

COST DIRECTE 34,58960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,58960

P-44 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

Rend.: 14,000 26,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 1,46357

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,41214

Subtotal: 1,87571 1,87571

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 8,70000 = 0,62143

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 39,14000 = 2,79571

Subtotal: 3,41714 3,41714

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

COST DIRECTE 26,33285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,33285

P-45 G32BDP10 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN
MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.10 MM, PER A
L'ARMADURA DE MURS

Rend.: 1,000 5,20 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-46 G32BDPV0 M2 ACER B 500 T DE LIMIT ELASTIC 500 N/MM2 EN
MALLA ELECTROSOLDADA DE FILFERROS
CORRUGATS DE 150X150 D.8 MM, PER A
L'ARMADURA DE MURS

Rend.: 1,000 4,99 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 G3K54225 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35
N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I 22 CM
DE GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.

Rend.: 1,000 69,43 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-48 G3K54226 M2 FORMIGO PROJECTAT,HP-35/P/12/IV+Qb DE 35
N/MM2 DE RESISTENCIA A COMPRESSIO I 20 CM
DE GRUIX, COL.LOCAT EN 2 PASSADES.

Rend.: 1,000 63,12 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 50,000 8,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,43600

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,11540

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 0,78880

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 0,38720

Subtotal: 1,72740 1,72740

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 64,34000 = 6,75570

Subtotal: 6,75570 6,75570

COST DIRECTE 8,48310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,48310

P-50 G44RR120 kg Acer al carboni S275JR per a elements de caldereria
dimensionada segons DIN 2448, embridada o
soldada amb un nivell de qualitat de les unions
soldades b o c segons UNE-EN 25817, amb una
qualificació de les soldadures 1, 2 o 3 segons UNE
14011, inclòs part proporcional de brides
normalitzades i mecanitzades, junts de klingerit o
EPDM, cargols, femelles i volanderes zincades
bicromatades i engrassats amb pasta a base de coure
tipus molycote 7439 de Kraft o equivalent, protecció
contra la corrosió interior amb tres capes de
Hempadur 15130 o equivalent (375 micres), protecció

Rend.: 31,000 5,46 €
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PARTIDES D'OBRA

contra la corrossió exterior, amb dues capes
d'emprimació Hempadur zinc primer 15360 o
equivalent (50 micres) i dues capes intermitges
Hempadur 45150 o equivalent (375 micres) inclosos
tots els materials i medis auxiliars necessaris pel seu
muntatge i col·locació, completament instal.lada i
provada

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 0,63419

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 1,40645

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,14890

Subtotal: 2,18954 2,18954

Maquinària

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,08000 = 0,09935

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 0,26910

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 3,62000 = 0,11677

Subtotal: 0,48522 0,48522

Materials

BS210002 kg Acer S275JR, per a elements de caldereria, treballat
a taller i amb protecció segons Plec de Prescripcions
Tècniques

1,050      x 2,65000 = 2,78250

Subtotal: 2,78250 2,78250

COST DIRECTE 5,45726
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,45726

P-51 G450A205 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 24,000 93,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

Subtotal: 6,94333 6,94333

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,33050

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

Subtotal: 6,38400 6,38400
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Materials

B0652P32 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 76,53000 = 80,35650

Subtotal: 80,35650 80,35650

COST DIRECTE 93,68383
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,68383

P-52 G450A305 m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 24,000 97,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

Subtotal: 6,94333 6,94333

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,33050

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

Subtotal: 6,38400 6,38400

Materials

B0653P02 m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60,
contingut ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 80,25000 = 84,26250

Subtotal: 84,26250 84,26250

COST DIRECTE 97,58983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,58983

P-53 G450A306 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

Rend.: 24,000 97,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333
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Subtotal: 6,94333 6,94333

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,33050

Subtotal: 6,38400 6,38400

Materials

B0653P03 m3 Formigó HA-30, consistència tova i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut
ciment 275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 80,25000 = 84,26250

Subtotal: 84,26250 84,26250

COST DIRECTE 97,58983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,58983

P-54 G450A357 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i
granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i
curat

Rend.: 24,000 109,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

Subtotal: 6,94333 6,94333

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,33050

Subtotal: 6,38400 6,38400

Materials

B0111000 m3 Aigua 1,700      x 0,96000 = 1,63200

B0653B12 m3 Formigó HA-30, consistència tova i granulat màxim 12
mm, classe d'expossició IV+Qb, inclòs transport a
l'obra

1,050      x 90,25000 = 94,76250

Subtotal: 96,39450 96,39450



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 109,72183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,72183

P-55 G450A358 m3 Formigó HA-35/P/20/IV+Qb de consistència tova i
granulat màxim 12 mm, inclòs col·locació, vibrat i
curat

Rend.: 24,000 112,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 2,72500

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,64333

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,61333

Subtotal: 6,94333 6,94333

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 1,200 /R x 96,90000 = 4,84500

C1700006 h Vibrador intern de formigó 4,800 /R x 1,87000 = 0,37400

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,200 /R x 6,61000 = 0,33050

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,83450

Subtotal: 6,38400 6,38400

Materials

B0111000 m3 Aigua 1,700      x 0,96000 = 1,63200

B0653B13 m3 Formigó HA-35, consistència plàstica i granulat
màxim 12 mm, classe d'expossició IV+Qb, inclòs
transport a l'obra

1,050      x 92,50000 = 97,12500

Subtotal: 98,75700 98,75700

COST DIRECTE 112,08433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,08433

P-56 G450M100 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

Rend.: 23,400 86,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,65470

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,98632

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 1,68547

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 1,86325

Subtotal: 6,18974 6,18974

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 1,87000 = 0,19179

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 96,90000 = 2,48462
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CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 16,69000 = 0,85590

Subtotal: 3,53231 3,53231

Materials

B064M100 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65,
contingut ciment 200 kg/m3, inclòs transport a l'obra

1,050      x 73,25000 = 76,91250

Subtotal: 76,91250 76,91250

COST DIRECTE 86,63455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,63455

P-57 G45KU010 m3 Formigó ciclopi per a soleres de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i bloc de
pedra entre 20 i 50 kg, inclòs preparació de la base
d'assentament, col·locació i curat

Rend.: 33,469 49,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,13792

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 1,04933

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,65135

Subtotal: 1,83860 1,83860

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 44,58000 = 1,33198

Subtotal: 1,33198 1,33198

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,500      x 64,34000 = 32,17000

B044U000 t Bloc de pedra entre 20 i 50 kg, inclòs transport a l'obra 1,450      x 9,66000 = 14,00700

Subtotal: 46,17700 46,17700

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,03677

COST DIRECTE 49,38435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,38435

P-58 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 270,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,08000 = 0,02077

A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,80000 = 0,21582

A0133000 h Ajudant 2,673 /R x 19,36000 = 0,19166
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Subtotal: 0,42825 0,42825

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 41,71000 = 0,02920

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,31000 = 0,00578

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,14000 = 0,00535

Subtotal: 0,04033 0,04033

Materials

B0B2U002 kg Acer corrugat B 500 S en barres 1,050      x 0,59000 = 0,61950

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,05000 = 0,01050

Subtotal: 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 1,09858
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09858

P-59 G4D0U005 m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical,
per a estructures de base rectilínia

Rend.: 1,000 34,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,758 /R x 19,36000 = 14,67488

A0112000 h Cap de colla 0,635 /R x 23,08000 = 14,65580

Subtotal: 29,33068 29,33068

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,496      x 0,40000 = 0,59840

B0A3UC10 kg Clau acer 1,150      x 1,12000 = 1,28800

B0D625A0 c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 8,24000 = 0,09064

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,100      x 2,59000 = 2,84900

B0A143U0 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,250      x 0,84000 = 0,21000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 195,64000 = 0,37172

Subtotal: 5,40776 5,40776

COST DIRECTE 34,73844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,73844

P-60 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontal Rend.: 8,100 35,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 2,84938

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 10,76543

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 7,30370

A0133000 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 7,17037

Subtotal: 28,08888 28,08888

Maquinària
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CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 0,81605

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 52,22000 = 1,28938

Subtotal: 2,10543 2,10543

Materials

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,29000 = 3,29000

B0D629AU cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 19,22000 = 0,57660

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,31000 = 0,52400

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,40000 = 1,20000

Subtotal: 5,74585 5,74585

COST DIRECTE 35,94016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,94016

P-61 G4D0U021 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist,
vertical

Rend.: 6,730 41,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 8,63001

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 8,79049

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 6,47845

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 1,71471

Subtotal: 25,61366 25,61366

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 0,98217

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 52,22000 = 2,32779

Subtotal: 3,30996 3,30996

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,022      x 195,64000 = 4,30408

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,37000 = 6,74000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,40000 = 0,40000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,31000 = 0,78600

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525

Subtotal: 12,38533 12,38533

COST DIRECTE 41,30895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,30895

P-62 G4D0U026 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical Rend.: 5,500 49,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0133000 h Ajudant 3,000 /R x 19,36000 = 10,56000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 2,09818

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 7,92727

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 10,75636

Subtotal: 31,34181 31,34181

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 52,22000 = 2,84836

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 1,20182

Subtotal: 4,05018 4,05018

Materials

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,37000 = 6,74000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,07000 = 0,15525

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,31000 = 0,78600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,40000 = 0,40000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 195,64000 = 5,86920

Subtotal: 13,95045 13,95045

COST DIRECTE 49,34244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,34244

P-63 G7139Z8K m2 Membrana PN-8 segons UNE 104402 d'una làmina,
de densitat superficial 4,5 kg/m2 formada per làmina
de betum modificat LBM (APP)-48-FV, amb armadura
de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, col.locada
sobre làmina separadora

Rend.: 1,000 14,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 6,29600 6,29600

Materials

B7B11700 m2 Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un
pes de 70 a 90 g/m2

1,100      x 0,68000 = 0,74800

B711Z080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,100      x 6,61000 = 7,27100

Subtotal: 8,01900 8,01900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,00000 = 0,00000

Subtotal: 0,00000 0,00000
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COST DIRECTE 14,31500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,31500

P-64 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i
horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2 emulsió
bituminosa catiònica

Rend.: 25,000 2,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 1,63920

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,18464

Subtotal: 1,82384 1,82384

Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
ECI

1,800      x 0,33000 = 0,59400

Subtotal: 0,59400 0,59400

COST DIRECTE 2,41784
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41784

P-65 G7J1I001 m Junta tubular d'estanqueïtat, tipus WATER-STOP,
inclòs segellat amb manilla de poliuretà

Rend.: 1,000 50,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-66 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè
expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

Rend.: 15,000 28,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 1,29067

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,45333

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,30773

Subtotal: 3,05173 3,05173

Materials

B7J1U104 m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a
junt de dilatació

1,000      x 19,31000 = 19,31000

B7J5U101 cm3 Massilla per a segellats, monocomponent
hidroexpansiva

107,000      x 0,06000 = 6,42000

Subtotal: 25,73000 25,73000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 28,78173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,78173

P-67 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 19,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 0,14636

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 0,08243

Subtotal: 0,22879 0,22879

Maquinària

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 44,16000 = 0,15771

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 59,40000 = 0,42429

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 56,85000 = 0,40607

Subtotal: 0,98807 0,98807

Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 15,18000 = 18,21600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,96000 = 0,04800

Subtotal: 18,26400 18,26400

COST DIRECTE 19,48086
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,48086

P-68 G9650005 m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 30,000 20,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 2,90667

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,76933

A0132000 h Peó 6,000 /R x 19,72000 = 3,94400

Subtotal: 7,62000 7,62000

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,251 /R x 49,34000 = 0,41281

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,251 /R x 39,14000 = 0,32747

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 0,06233

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 0,22033
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Subtotal: 1,02294 1,02294

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,31000 = 0,13100

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,07000 = 0,04140

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 81,98000 = 1,72158

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,066      x 64,34000 = 4,24644

B9651U05 m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus
T-2 sèrie 1a

1,050      x 4,23000 = 4,44150

Subtotal: 11,38192 11,38192

COST DIRECTE 20,02486
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,02486

P-69 G9650006 m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 24,000 22,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 6,000 /R x 19,72000 = 4,93000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 3,63333

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,96167

Subtotal: 9,52500 9,52500

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 0,27542

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 49,34000 = 0,51396

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 39,14000 = 0,40771

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 0,07792

Subtotal: 1,27501 1,27501

Materials

B9651U06 m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus
T-3 sèrie 1a

1,050      x 4,52000 = 4,74600

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,31000 = 0,13100

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,07000 = 0,04140

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,40000 = 0,80000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,021      x 81,98000 = 1,72158

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,069      x 64,34000 = 4,43946
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Subtotal: 11,87944 11,87944

COST DIRECTE 22,67945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67945

P-70 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4
cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió i totes les feines adients

Rend.: 18,000 31,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 4,84444

A0132000 h Peó 7,000 /R x 19,72000 = 7,66889

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 1,28222

Subtotal: 13,79555 13,79555

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,500 /R x 39,14000 = 1,08722

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,500 /R x 12,36000 = 0,34333

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 1,15861

Subtotal: 2,58916 2,58916

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,100      x 64,34000 = 6,43400

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,030      x 81,98000 = 2,45940

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,002      x 78,11000 = 0,15622

B9E1U002 m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4
cm

1,050      x 5,35000 = 5,61750

Subtotal: 14,66712 14,66712

COST DIRECTE 31,05183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,05183

P-71 G9GA0006 m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 93,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,96167

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 7,26667

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 6,83000
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Subtotal: 15,05834 15,05834

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 3,96000 = 0,66000

Subtotal: 0,66000 0,66000

Materials

B064U330 m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 71,25000 = 74,81250

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,16000 = 1,16000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,40000 = 2,00000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,12000 = 0,28000

Subtotal: 78,25250 78,25250

COST DIRECTE 93,97084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,97084

P-72 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

Rend.: 110,000 32,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 0,20982

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 0,39636

A0130000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,49000 = 0,74509

Subtotal: 1,35127 1,35127

Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 67,08000 = 0,60982

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 63,39000 = 0,57627

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 7,000 /R x 74,45000 = 4,73773

C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 55,27000 = 0,50245

Subtotal: 6,42627 6,42627

Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat
granític, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 25,21000 = 25,21000

Subtotal: 25,21000 25,21000

COST DIRECTE 32,98754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,98754

P-73 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 324,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B-60/70 1,000      x 324,25000 = 324,25000

Subtotal: 324,25000 324,25000

COST DIRECTE 324,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 324,25000

P-74 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 Rend.: 750,000 0,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,02907

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 0,02732

Subtotal: 0,05639 0,05639

Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 29,29000 = 0,03905

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 39,36000 = 0,05248

Subtotal: 0,09153 0,09153

Materials

B055U020 kg Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus
ECR-1

0,600      x 0,26000 = 0,15600

Subtotal: 0,15600 0,15600

COST DIRECTE 0,30392
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,30392

P-75 G9L0100 m Escala metàl.lica formada per perfils laminats i
esglaons de xapa estriada, inclosos ancoratges,
imprimació de mini i dues mans d'esmalt sintètic,
colocat

Rend.: 30,000 164,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,226 /R x 18,65000 = 0,14050

A0121000 h Oficial 1a 0,226 /R x 21,80000 = 0,16423

Subtotal: 0,30473 0,30473

Materials

BB152AE1 m2 Xapa metàl.lica estriada, inclosa pert proporcional de
bastiment

1,000      x 98,45000 = 98,45000

B44Z5A21 kg Acer A-410 en perfils laminats 35,000      x 1,87000 = 65,45000

Subtotal: 163,90000 163,90000
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,00609

COST DIRECTE 164,21082
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,21082

P-76 GABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un buit d'obra de
70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix
i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred, col.locada

Rend.: 1,339 151,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 3,25616

Subtotal: 3,25616 3,25616

Materials

BABGU030 u Porta d'acer, d'una fulla batent per a un llum de
70x200 cm, amb bastidor de tub d'acer de 40x20x1,5
mm, dues planxes d'acer esmaltades d'1 mm de gruix
i bastiment galvanitzat i esmaltat de planxa d'acer
conformada en fred

1,000      x 134,51000 = 134,51000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent

1,000      x 13,67000 = 13,67000

Subtotal: 148,18000 148,18000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,06512

COST DIRECTE 151,50128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,50128

P-77 GB12U010 m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100
cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà
de 70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de
pintura esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge,
totalment col·locada

Rend.: 4,000 78,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 10,24500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 10,90000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 5,77000

Subtotal: 26,91500 26,91500

Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 5,21375

C200PU00 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 1,000 /R x 3,08000 = 0,77000

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,61000 = 1,65250

Subtotal: 7,63625 7,63625

Materials

B071U003 m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4 0,005      x 78,06000 = 0,39030

BB12UC01 m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en
estructures de 100 cm d'alçària amb muntants cada
100 cm de 60x30 mm i brèndoles cada 16 cm de
40x20 mm, passamà de 70x40 mm i travesser inferior
de 60x30 mm, galvanitzada en calent i pintada amb
dues capes de pintura esmalt, incloent part
proporcional de placa i elements d'ancoratge

1,000      x 43,80000 = 43,80000

Subtotal: 44,19030 44,19030

COST DIRECTE 78,74155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,74155

P-78 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i
125 cm de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i
solera de 10 cm de gruix de formigó HM20, inclòs
excavació, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

Rend.: 0,500 300,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 43,60000

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 18,65000 = 37,30000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,56000 = 35,12000

Subtotal: 127,56000 127,56000

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,150 /R x 49,34000 = 14,80200

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,200 /R x 39,14000 = 15,65600

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,225 /R x 41,71000 = 18,76950

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,500 /R x 1,87000 = 1,87000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,250 /R x 16,69000 = 8,34500

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,100 /R x 47,63000 = 9,52600

Subtotal: 68,96850 68,96850

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,31000 = 5,24000

B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,07000 = 1,46970

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,500      x 1,69000 = 7,60500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,40000 = 4,00000
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B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,220      x 70,32000 = 85,79040

Subtotal: 104,10510 104,10510

COST DIRECTE 300,63360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 300,63360

P-79 GDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis, col·locada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb
terres de l'excavació

Rend.: 1,000 71,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,550 /R x 21,80000 = 11,99000

A0140000 h Manobre 1,100 /R x 17,56000 = 19,31600

Subtotal: 31,30600 31,30600

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 42,98000 = 12,89400

Subtotal: 12,89400 12,89400

Materials

BDK2UC25 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 50x50 cm i 50 cm de fondària, per a instal·lacions
de serveis

1,000      x 22,47000 = 22,47000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,0735      x 62,92000 = 4,62462

Subtotal: 27,09462 27,09462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46959

COST DIRECTE 71,76421
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,76421

P-80 GDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis, col·locada sobre solera de
formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació

Rend.: 1,000 248,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 17,56000 = 35,12000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000
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Subtotal: 56,92000 56,92000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,500 /R x 42,98000 = 21,49000

Subtotal: 21,49000 21,49000

Materials

BDK2UC45 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons,
de 100x100 cm i 100 cm de fondària, per a
instal·lacions de serveis

1,000      x 155,52000 = 155,52000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,216      x 62,92000 = 13,59072

Subtotal: 169,11072 169,11072

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85380

COST DIRECTE 248,37452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,37452

P-81 GDKZHLD4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i
classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 234,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,80000 = 9,81000

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200

Subtotal: 17,71200 17,71200

Materials

BDKZHLD0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 216,57000 = 216,57000

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0063      x 42,96000 = 0,27065

Subtotal: 216,84065 216,84065

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26568

COST DIRECTE 234,81833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 234,81833

P-82 GDKZHFA36 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter . Article: ref. HPHPUE de la sèrie Pastes
d'unió de HISPALAM

Rend.: 1,000 66,45 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,56000 = 7,02400

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

Subtotal: 15,74400 15,74400

Materials

B0710150FA t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la sèrie Pastes d'unió de
HISPALAM

0,0053      x 160,00000 = 0,84800

BDKZHEC0 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 49,62000 = 49,62000

Subtotal: 50,46800 50,46800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23616

COST DIRECTE 66,44816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,44816

P-83 GEM1A008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o
equivalent de 260 W amb un cabal de 4000 m3/h,
1420 rpm, instal·lat i provat

Rend.: 1,000 454,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 43,60000

Subtotal: 82,32000 82,32000

Materials

BUM1U008 u Ventilador helicoïdal tipus HEP-40-4M/L de Sodeca o
equivalent de 260 W amb un cabal de 4000 m3/h,
1420 rpm.

1,000      x 372,20000 = 372,20000

Subtotal: 372,20000 372,20000

COST DIRECTE 454,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 454,52000

P-84 GEM3291E u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 4400 m3/h de cabal màxim d'aire, de 250 W de
potència i 1400 rpm de pressió baixa i tipus muntat a
la finestra i provat

Rend.: 1,000 1.350,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,400 /R x 19,36000 = 27,10400

A0121000 h Oficial 1a 1,400 /R x 21,80000 = 30,52000
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A0112000 h Cap de colla 0,280 /R x 23,08000 = 6,46240

Subtotal: 64,08640 64,08640

Materials

BUM3292U u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 4400 m3/h de cabal màxim d'aire, de 250 W de
potència i 1400 rpm de pressió baixa

1,000      x 1.286,90000 = 1.286,90000

Subtotal: 1.286,90000 1.286,90000

COST DIRECTE 1.350,98640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.350,98640

P-85 GFD1R350 m Tub de polièster reforçat amb fibra de vidre tallada i
enrotllada amb fil continu o centrifugada, de DN 500
mm, PN 10 bar i SN 5.000, en tubs de 6 m de
llargària mínima, inclosa la part proporcional d'unions
amb perfil d'estanqueïtat, maniguet de polièster i
accessoris d'unió, completament muntat i provat

Rend.: 1,000 104,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,2249 /R x 19,66000 = 4,42153

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 21,80000 = 1,63500

A0112000 h Cap de colla 0,0375 /R x 23,08000 = 0,86550

Subtotal: 6,92203 6,92203

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,072 /R x 41,71000 = 3,00312

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0478 /R x 3,56000 = 0,17017

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0478 /R x 38,43000 = 1,83695

Subtotal: 5,01024 5,01024

Materials

BFD1R350 m Tub de polièster i fibra de vidre de DN 500 mm, de
PN 10 bar i SN 5.000, inclòs p.p. perfil d'estanqueïtat,
maniguet de polièster i accessoris d'unions

1,000      x 92,02000 = 92,02000

B0111000 m3 Aigua 0,236      x 0,96000 = 0,22656

Subtotal: 92,24656 92,24656

COST DIRECTE 104,17883
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,17883

P-86 GG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 15,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

Subtotal: 12,59200 12,59200

Materials

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,29000 = 0,29000

BG151532 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100
mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,37000 = 2,37000

Subtotal: 2,66000 2,66000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18888

COST DIRECTE 15,44088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,44088

P-87 GG1AMR01 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS
Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa de
muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables,
incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent
caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre
bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.

Rend.: 1,000 9.021,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,420 /R x 19,36000 = 8,13120

A0121000 h Oficial 1a 0,380 /R x 21,80000 = 8,28400

Subtotal: 16,41520 16,41520

Materials

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,50000 = 4,50000

BG1A0630 u Armari metàl·lic des de 3.000x2.000x600, TIPUS
Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa de
muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables,
incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent
caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre
bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.

1,000      x 9.000,00000 = 9.000,00000

Subtotal: 9.004,50000 9.004,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24623

COST DIRECTE 9.021,16143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9.021,16143
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P-88 GG1AMR11 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS
Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa de
muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables,
incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent
caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre
bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.

Rend.: 1,000 2.017,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,500 /R x 19,36000 = 29,04000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 32,70000

Subtotal: 61,74000 61,74000

Materials

BG1A0631 u Armari metàl·lic des de 1.000x2.000x600, TIPUS
Himel mural o equivalent, amb porta i pany, placa de
muntatge, panells laterals, placa d'entrada de cables,
incloent travesses de muntatge, peces
d'interconnexió, canaletes, perfileria interior, incloent
caixetí guarda plànols A4 i accessoris, muntat sobre
bancada de 100mm, inclosa en el subministrament.

1,000      x 1.950,00000 = 1.950,00000

BGW1A000 u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics 1,000      x 4,50000 = 4,50000

Subtotal: 1.954,50000 1.954,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,92610

COST DIRECTE 2.017,16610
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.017,16610

P-89 GG21H71H m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 11,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG21H710 m Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 2,50000 = 2,55000
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Subtotal: 2,69000 2,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 11,04548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,04548

P-90 GG225711 m Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus
ondaplast d'interflex o equivalent, color gris, incloent
part proporcional de racords, premsaestopes i
accesoris de muntatge i fixació superficial.

Rend.: 1,000 4,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,050 /R x 19,36000 = 0,96800

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000

Subtotal: 2,05800 2,05800

Materials

BG225710 m 'Tub flexible de PVC amb ànima d'acer M-20, tipus
ondaplast d'interflex  o equivalent, color gris

1,100      x 2,34000 = 2,57400

Subtotal: 2,57400 2,57400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03087

COST DIRECTE 4,66287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,66287

P-91 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 11,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials

BG22TH10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 2,60000 = 2,65200

Subtotal: 2,65200 2,65200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 11,00748
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,00748

P-92 GG22TP1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 14,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials

BG22TP10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 40 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 6,49000 = 6,61980

Subtotal: 6,61980 6,61980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 14,97528
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,97528

P-93 GG2C1102 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm i
muntada superficialment.Tipus Unex 66 o equivalent

Rend.: 1,000 21,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials

BG2C1100 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x100 mm.
Tipus Unex 66 o equivalent

1,100      x 10,64000 = 11,70400

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates plàstiques

1,000      x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 13,13400 13,13400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 21,48948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,48948

P-94 GG2C1302 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x200 mm i
muntada superficialment. Tipus Unex 66 o equivalent

Rend.: 1,000 25,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials

BG2C1300 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x200 mm,
tipus Unex 66 o equivalent

1,100      x 13,87000 = 15,25700

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates plàstiques

1,000      x 1,43000 = 1,43000

Subtotal: 16,68700 16,68700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 25,04248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,04248

P-95 GG2C1502 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 100x300 mm i
muntada superficialment

Rend.: 1,000 31,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials

BGW2C000 u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates plàstiques

1,000      x 1,43000 = 1,43000

BG2C1500 m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 10x300 mm.
Tipus Unex 66 o equivalent

1,100      x 19,45000 = 21,39500

Subtotal: 22,82500 22,82500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 31,18048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,18048

P-96 GG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 27,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,150 /R x 19,36000 = 2,90400

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,80000 = 3,27000

Subtotal: 6,17400 6,17400

Materials

BG31S150 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, unipolar de 1x150 mm2 i col·locat en tub

1,000      x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09261

COST DIRECTE 27,26661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,26661

P-97 GG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, unipolar de 1x240 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 36,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,170 /R x 19,36000 = 3,29120

A0121000 h Oficial 1a 0,170 /R x 21,80000 = 3,70600

Subtotal: 6,99720 6,99720

Materials

BG31S240 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, unipolar de 1x240 mm2

1,000      x 29,02000 = 29,02000

Subtotal: 29,02000 29,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10496

COST DIRECTE 36,12216
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,12216

P-98 GG31S506 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 21,80000 = 0,87200

Subtotal: 1,64640 1,64640

Materials

BG31S500 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),
coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 6 mm2

1,000      x 2,92000 = 2,92000

Subtotal: 2,92000 2,92000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02470

COST DIRECTE 4,59110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,59110

P-99 GG31S526 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 3x6 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 21,80000 = 0,87200

Subtotal: 1,64640 1,64640

Materials

BG31S511 M Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 3x6 mm2

1,000      x 2,60000 = 2,60000

Subtotal: 2,60000 2,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02470

COST DIRECTE 4,27110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27110

P-100 GG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,038 /R x 19,36000 = 0,73568

A0121000 h Oficial 1a 0,038 /R x 21,80000 = 0,82840

Subtotal: 1,56408 1,56408

Materials

BG31S522 u Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 3x1,5 mm2 i col·locat en tub

1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02346

COST DIRECTE 3,78754
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78754

P-101 GG31S599 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 21,80000 = 0,87200
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Subtotal: 1,64640 1,64640

Materials

BG31S588 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 4x2,5 mm2

1,000      x 2,30000 = 2,30000

Subtotal: 2,30000 2,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02470

COST DIRECTE 3,97110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97110

P-102 GG31S606 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat en tub

Rend.: 1,000 6,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 21,80000 = 0,87200

Subtotal: 1,64640 1,64640

Materials

BG31S600 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),
coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 4 x 10 mm2

1,000      x 4,90000 = 4,90000

Subtotal: 4,90000 4,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02470

COST DIRECTE 6,57110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57110

P-103 GG31S986 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, tripolar amb neutre de 3,5x35 mm2 i col·locat en
tub

Rend.: 1,000 10,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,040 /R x 19,36000 = 0,77440

A0121000 h Oficial 1a 0,040 /R x 21,80000 = 0,87200

Subtotal: 1,64640 1,64640

Materials

BG31S980 m Conductor de coure de designació UNE RVFV 0,6/1
kV, amb aïllament de policlorur de vinil (PVC),
coberta de polietilè reticulat (XLPE) i armadura
lleugera de fleixos d'acer tipus F, de 3,5 x 35 mm2

1,000      x 9,29000 = 9,29000

Subtotal: 9,29000 9,29000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02470

COST DIRECTE 10,96110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,96110

P-104 GG361106 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV
300/500V, unipolar de secció 1x1 mm2 i col·locat en
tub

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,050 /R x 19,36000 = 0,96800

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 21,80000 = 1,09000

Subtotal: 2,05800 2,05800

Materials

BG361100 m Conductor de coure de designació UNE VHOVFV
300/500V , unipolar de secció 1x1 mm2

1,020      x 1,98000 = 2,01960

Subtotal: 2,01960 2,01960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03087

COST DIRECTE 4,10847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,10847

P-105 GG380A07 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 14,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,300 /R x 19,36000 = 5,80800

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,80000 = 6,54000

Subtotal: 12,34800 12,34800

Materials

BGY38000 u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 1,85000 = 1,88700

Subtotal: 2,02700 2,02700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18522

COST DIRECTE 14,56022
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,56022

P-106 GG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els
accesoris i taladres roscats per alimentar totes les
línies, muntat segons compliment de la normativa de
BT, muntat en quadre elèctric

Rend.: 1,000 548,89 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 43,60000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 82,32000 82,32000

Materials

BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure
nues

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG3BJFMR u Embarrat 3F+N per 800A (4x60x5mm) amb tots els
accesoris i taladres roscats per alimentar totes les
línies, muntat segons compliment de la normativa de
BT.

1,000      x 465,00000 = 465,00000

Subtotal: 465,34000 465,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23480

COST DIRECTE 548,89480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 548,89480

P-107 GG3BMR03 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els
accesoris i taladres roscats per alimentar totes les
línies, muntat segons compliment de la normativa de
BT, muntat en quadre elèctric

Rend.: 1,000 348,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,400 /R x 21,80000 = 30,52000

A0133000 h Ajudant 1,400 /R x 19,36000 = 27,10400

Subtotal: 57,62400 57,62400

Materials

BGW3B000 u Part proporcional d'accessoris per a platines de coure
nues

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG3BMR02 u Embarrat 3F+N per 400A (4x30x5mm) amb tots els
accesoris i taladres roscats per alimentar totes les
línies, muntat segons compliment de la normativa de
BT

1,000      x 290,00000 = 290,00000

Subtotal: 290,34000 290,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,86436

COST DIRECTE 348,82836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 348,82836

P-108 GG3BMR04 u Sistema d'escalfament, compost per resistència
d'escalfament (50W), higrostàt i inclou aparellatge
necessari. Tipus Himel o equivalent. Instal·lat en
quadre elèctric.

Rend.: 1,000 99,18 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000

Subtotal: 4,11600 4,11600

Materials

BG3BMR03 u Sistema d'escalfament, compost per resistència
d'escalfament (50W), higrostàt i inclou aparellatge
necessari. Tipus Himel o equivalent.

1,000      x 95,00000 = 95,00000

Subtotal: 95,00000 95,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06174

COST DIRECTE 99,17774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,17774

P-109 GG3BMR05 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària
fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa
de corrent, micro de porta i inclou l'aparellatge
necessari, tipus Himel o equivalent.. Instal·lat en
quadre elèctric.

Rend.: 1,000 124,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,100 /R x 19,36000 = 1,93600

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 2,18000

Subtotal: 4,11600 4,11600

Materials

BG3BMR04 u Sistema d'enllumenat, compost per lluminària
fluorescent de 18W, equipada amb interruptor, presa
de corrent, micro de porta i inclou l'aparellatge
necessari, tipus Himel o equivalent.

1,000      x 120,00000 = 120,00000

Subtotal: 120,00000 120,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06174

COST DIRECTE 124,17774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,17774

P-110 GG3BMR06 u Subministrament i muntatge de termostat d'alarma
d'alta temperatura d'armari elèctric Himel o
equivalent, inclou material auxiliar de connexionat

Rend.: 1,000 59,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,220 /R x 21,80000 = 4,79600

A0133000 h Ajudant 0,220 /R x 19,36000 = 4,25920
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Subtotal: 9,05520 9,05520

Materials

BG3BMR05 u Termostat d'alarma d'alta temperatura d'armari
elèctric Himel o equivalent, inclou material auxiliar de
connexionat

1,000      x 50,00000 = 50,00000

Subtotal: 50,00000 50,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13583

COST DIRECTE 59,19103
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,19103

P-111 GG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat
en perfil DIN

Rend.: 1,000 41,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

A0133000 h Ajudant 0,250 /R x 19,36000 = 4,84000

Subtotal: 10,29000 10,29000

Materials

BG415A43 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 30,51000 = 30,51000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 30,87000 30,87000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15435

COST DIRECTE 41,31435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,31435

P-112 GG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 46,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,250 /R x 19,36000 = 4,84000

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

Subtotal: 10,29000 10,29000

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG415D93 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 2 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P),
de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 35,68000 = 35,68000

Subtotal: 36,04000 36,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15435

COST DIRECTE 46,48435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,48435

P-113 GG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 49,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

Subtotal: 9,32200 9,32200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG415FC7 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar
en perfil DIN

1,000      x 39,18000 = 39,18000

Subtotal: 39,54000 39,54000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13983

COST DIRECTE 49,00183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,00183
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P-114 GG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 65,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

Subtotal: 9,32200 9,32200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG415GDB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 55,29000 = 55,29000

Subtotal: 55,65000 55,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13983

COST DIRECTE 65,11183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,11183

P-115 GG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 67,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,220 /R x 19,36000 = 4,25920

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

Subtotal: 9,70920 9,70920

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG415GDC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a

1,000      x 56,89000 = 56,89000
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muntar en perfil DIN

Subtotal: 57,25000 57,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14564

COST DIRECTE 67,10484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,10484

P-116 GG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 67,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 9,32200 9,32200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG415GDD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 57,98000 = 57,98000

Subtotal: 58,34000 58,34000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13983

COST DIRECTE 67,80183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,80183

P-117 GG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

Rend.: 1,000 74,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200
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A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

Subtotal: 9,32200 9,32200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG415GDH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tripolar (3P),
de 25000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i
de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a
muntar en perfil DIN

1,000      x 64,26000 = 64,26000

Subtotal: 64,62000 64,62000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13983

COST DIRECTE 74,08183
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,08183

P-118 GG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 100 A
d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
en quadre

Rend.: 1,000 258,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

Subtotal: 12,59200 12,59200

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG41D5PM u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a
100 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 245,60000 = 245,60000

Subtotal: 245,96000 245,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18888

COST DIRECTE 258,74088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 258,74088

P-119 GG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 250 A
d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3
relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
en quadre

Rend.: 1,000 849,34 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,790 /R x 21,80000 = 17,22200

Subtotal: 21,09400 21,09400

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG41JBPR u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a
250 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès
magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 827,57000 = 827,57000

Subtotal: 827,93000 827,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31641

COST DIRECTE 849,34041
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 849,34041

P-120 GG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 400 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de
45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,
muntat en quadre

Rend.: 1,000 1.352,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,240 /R x 21,80000 = 27,03200

A0133000 h Ajudant 0,350 /R x 19,36000 = 6,77600

Subtotal: 33,80800 33,80800

Materials

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG41LHTT u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall
segons UNE-EN 60947-2, per a muntar
superficialment

1,000      x 1.318,00000 = 1.318,00000

Subtotal: 1.318,36000 1.318,36000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,50712

COST DIRECTE 1.352,67512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.352,67512

P-121 GG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic , de 800 A
d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès
amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 1600 A
amb amperímetre, de 50 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, muntat en quadre

Rend.: 1,000 2.740,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,200 /R x 21,80000 = 47,96000

A0133000 h Ajudant 0,400 /R x 19,36000 = 7,74400

Subtotal: 55,70400 55,70400

Materials

BG41PPTW u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa
emmotllada, de 800 A d'intensitat màxima, amb 4 pols
i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del
neutre i bloc de relès electrònic regulable per a
interruptors fins a 1600 A amb amperímetre, de 50 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a
muntar superficialment

1,000      x 2.683,93000 = 2.683,93000

BGW41000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 2.684,29000 2.684,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83556

COST DIRECTE 2.740,82956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.740,82956

P-122 GG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 129,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 21,80000 = 9,81000
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A0133000 h Ajudant 0,210 /R x 19,36000 = 4,06560

Subtotal: 13,87560 13,87560

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG42G2DK u Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de
fins a 63 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), de 0.03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 3.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 114,69000 = 114,69000

Subtotal: 115,02000 115,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20813

COST DIRECTE 129,10373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,10373

P-123 GG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 93,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,80000 = 7,63000

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 11,50200 11,50200

Materials

BG42H27D u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, d'1.5
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 81,05000 = 81,05000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 81,38000 81,38000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17253

COST DIRECTE 93,05453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,05453

P-124 GG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), de
sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani,
temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat
i indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 100,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,420 /R x 21,80000 = 9,15600

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 13,02800 13,02800

Materials

BG42H2CD u Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de
fins a 25 A d'intensitat nominal, tripolar (3P), de 0.03
A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps
de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 3
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

1,000      x 86,52000 = 86,52000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 86,85000 86,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19542

COST DIRECTE 100,07342
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,07342

P-125 GG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 3 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

Rend.: 1,000 303,06 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 21,80000 = 13,08000

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 16,95200 16,95200

Materials

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG42WVQP u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de entre 0,03 i 3 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

1,000      x 285,52000 = 285,52000

Subtotal: 285,85000 285,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25428

COST DIRECTE 303,05628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,05628

P-126 GG42WWRR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

Rend.: 1,000 791,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 12,59200 12,59200

Materials

BG42WWR u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,

1,000      x 778,57000 = 778,57000
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construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat
a l'interruptor automàtic

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 778,90000 778,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18888

COST DIRECTE 791,68088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 791,68088

P-127 GG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de
retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat
a l'interruptor

Rend.: 1,000 872,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

Subtotal: 12,59200 12,59200

Materials

BG42WXRV u Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A,
gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de
desconnexió regulable entre les posicions fixe
instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard
de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb
botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat
a l'interruptor automàtic

1,000      x 859,39000 = 859,39000

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 859,72000 859,72000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18888

COST DIRECTE 872,50088
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 872,50088

P-128 GG4823ST u Protecció contra sobretensions universal de les
classes d'exigències B i C, en base al principi AEC,
per a xarxes de 3 conductors (sistema TT/TN-S).

Rend.: 1,000 262,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,350 /R x 21,80000 = 7,63000

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 11,50200 11,50200

Materials

BGW48000 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

1,000      x 0,36000 = 0,36000

BG482365 u Protecció contra sobretensions universal de les
classes d'exigències B i C, en base al principi AEC,
per a xarxes de 3 conductors (sistema TT/TN-S).

1,000      x 250,00000 = 250,00000

Subtotal: 250,36000 250,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17253

COST DIRECTE 262,03453
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,03453

P-129 GG4R33B1 u Conjunt de contactor de 25A tripolar amb contactes
auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 25,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-130 GG4R33B2 u Conjunt de contactor de 50A tripolar amb contactes
auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 46,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-131 GG4R33B3 u Conjunt de contactor de 100A tripolar amb contactes
auxiliars 1NC+1NA 230V. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 160,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-132 GG4R33B4 u Conjunt de relé tèrmic electrònic acoplat a contactor
de la corrent adequada segons In de cada circuit de la
firma Allen Bradley o equivalent.

Rend.: 1,000 24,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-133 GG4R33B5 u Selector de dos posicions amb bloc de dos contactes
auxiliars NA, comandament per clau extraible en totes
les posicions, marca Telemecanique o equivalent.

Rend.: 1,000 20,03 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-134 GG4R33B6 u Analitzador monitor de potència, connexió profibus o
ethernet. Instal·lat i connectat

Rend.: 1,000 1.000,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-135 GG4R33C1 u Conjunt de borns i petit material completant el quadre
segons esquemes unifilars complerts i trifilars tipus.

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-136 GG4R33P1 u Polsador d'aturada d'emergència, muntat a pared i
connexionat. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 61,02 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-137 GG4R33V1 u Variador de freqüència per motor de 55kW. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 3.506,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-138 GG4R33V2 u Variador de freqüència per motor de 22kW. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 1.900,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-139 GG4R33V3 u Variador de freqüència per motor de 15kW. Totalment
instal·lat.

Rend.: 1,000 1.505,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-140 GG4R33V4 u Variador de freqüència per motor de 7,5kW (per
bomba). Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 900,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-141 GG4R3HH1 u Abassagament, muntatge i connexionat de font
d'alimentació industrial no regulada monofàsica
entrada 230V/400V +/- 15V, 0.95/0.55 A. Tensió de
sortida 24 Vcc, 10A a 55C, amb arrissat residual
màxim menor del 5%. Marca Weidmüller o equivalent,
sèrie compactPower.

Rend.: 1,000 199,05 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-142 GG4R3HH2 u Abassagament, muntatge i connexionat de diode
supresor trisil de 27,5V de thompson semiconductors
o equivalent.

Rend.: 1,000 50,06 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-143 GG4RPL01 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Baixa
Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a col·legi
oficial, taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i
control i companyies subministradores. S'hauràn de
llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en
format paper i una copia en format digital de tota la
documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits
i lliurada la documentació a la DO.

Rend.: 1,000 1.950,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-144 GG4RPL02 u Legalització de la instal·lació elèctrica de Mitjà
Tensió. Inclou redacció de projectes, visats a col·legi
oficial, taxes, tramitacions amb entitats d'inspecció i
control i companyies subministradores. S'hauràn de
llirar a la DO 3 copies de tota la documentació en
format paper i una copia en format digital de tota la
documentació. S'abonarà un cop finalitzats els tràmits
i lliurada la documentació a la DO.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-145 GG4RPL03 u Programació PLC segons criteris a facilitar per la
direcció d'obra. Inclou la configuració dels instruments
i equips, proves i posta en marxa. S'abonarà un cop
realitzada la posta en marxa.

Rend.: 1,000 5.400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-146 GG4RPL04 u Subministre, configuració i posta en marxa de
ampliació SCADA per 300 senyals

Rend.: 1,000 2.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-147 GG4RPL22 u Enginyeria constructiva d'instal·lacions d'estació,
prèvia a l'execució dels treballs corresponents.

Inclou realització i llurament de:

- Plànols de recorreguts de safates i cables, amb
indicació d'instrumentació de camp a instal·lar i
especificant el tipus, nombre i tag dels cables que van
dins de cadascuna de les safates.

- Llistats detallats de materials i instrumentació, amb
amidaments.

- Redacció de Prescripcions Tècniques, si s'escau a
critèri de la Direcció d'Obra.

El lliurament d'aquesta enginyeria de detall i la seva
eventual aprovació per part de la Direcció d'Obra és
requeriment obligat prèvi per al posterior inici de
treballs d'aquesta especialitat.

Rend.: 1,000 2.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-148 GG4RPL33 u Realització de documentació i projecte ASBUILD de
les instal·lacions elèctriques i de control.
- Inclou dossier de fitxes tècniques dels materials
utilitzars i certificats CE
- Plànols AS-BUILT
- Manual d´ús i manteniment de les instal·lacions
Lliurament en format paper i format informàtic
editable
La partida s'abonarà un cop hagi estat validada per la
DO.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-149 GG4S2221 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb
sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre interior,
fins a 500 A d'intensitat nominal i subjectat amb
cargols

Rend.: 1,000 97,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,80000 = 3,27000

A0133000 h Ajudant 0,150 /R x 19,36000 = 2,90400

Subtotal: 6,17400 6,17400

Materials

BG4S2220 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb
sensibilitat de 0.3 A i de 70 mm de diàmetre interior,
fins a 500 A d'intensitat nominal

1,000      x 91,50000 = 91,50000

Subtotal: 91,50000 91,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09261

COST DIRECTE 97,76661
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,76661

P-150 GG4S2331 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb
sensibilitat de 0,3 A i de 105 mm de diàmetre interior,
fins a 1000 A d'intensitat nominal i subjectat amb
cargols

Rend.: 1,000 190,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,160 /R x 19,36000 = 3,09760

A0121000 h Oficial 1a 0,160 /R x 21,80000 = 3,48800

Subtotal: 6,58560 6,58560
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Materials

BG4S2330 u Transformador d'intensitat per a diferencials amb
sensibilitat de 0.3 A i de 105 mm de diàmetre interior,
fins a 1000 A d'intensitat nominal

1,000      x 184,19000 = 184,19000

Subtotal: 184,19000 184,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09878

COST DIRECTE 190,87438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,87438

P-151 GG63B152 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral
tipus SCHUKO, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
mitjà, muntada superficialment

Rend.: 1,000 23,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,190 /R x 21,80000 = 4,14200

A0133000 h Ajudant 0,190 /R x 19,36000 = 3,67840

Subtotal: 7,82040 7,82040

Materials

BG63B152 u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu mitjà

1,000      x 15,00000 = 15,00000

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 15,32000 15,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11731

COST DIRECTE 23,25771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25771

P-152 GGB14YM1 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de potència
reactiva, de 8 etapes 5+10+6x20 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau
de proetecció IP-31, muntada superficialment

Rend.: 1,000 3.011,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /R x 23,78000 = 47,56000

A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /R x 20,41000 = 40,82000
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Subtotal: 88,38000 88,38000

Materials

BGB14Y51 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i
freqüència de 50 Hz, de 135,0 kVAr de potència
reactiva, de 8 etapes 5+10+6x20 kVAr, de
funcionament automàtic, amb regulador d'energia
reactiva amb pantalla de cristall líquid per a la
visualització de l'estat de funcionament, amb
condensadors autoprotegits, contactors amb
resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau
de proetecció IP-31 per a instal·lació mural

1,000      x 2.918,27000 = 2.918,27000

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

1,000      x 3,70000 = 3,70000

Subtotal: 2.921,97000 2.921,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,32570

COST DIRECTE 3.011,67570
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.011,67570

P-153 GGD1001Z u Piqueta de posta a terra d'acer courejat de 2m de
longitud i 20mm de diàmetre, amb grapa de connexió
cable-pica i accessoris complets, inclòs
subministrament, incat y connexionat a la xarxa de
terres

Rend.: 1,000 35,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,540 /R x 20,41000 = 11,02140

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,540 /R x 23,78000 = 12,84120

Subtotal: 23,86260 23,86260

Materials

BGD1001Z u Piqueta acer courejat 2m i ø20mm amb grapa 1,000      x 11,72000 = 11,72000

Subtotal: 11,72000 11,72000

COST DIRECTE 35,58260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,58260

P-154 GGD2002Z u Pletina repartidora de terres, de coure de 60x6 mm2, i
400 mm. de longitud, taladrada cada 40 mm per a
connexió de terminals per a cable de 50 mm2, inclòs
soportació mitjançant separadors de pared, fixació i
connexionat.

Rend.: 1,000 41,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0133000 h Ajudant 0,400 /R x 19,36000 = 7,74400

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

Subtotal: 16,46400 16,46400

Materials

BGD2002Z u Pletina repartidora Cu 60x6x400mm 1,000      x 25,48000 = 25,48000

Subtotal: 25,48000 25,48000

COST DIRECTE 41,94400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,94400

P-155 GGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica en ´´T´´ per a derivació de
la xarxa de terres, en cable de coure de 35 a 50 mm2,
Inclos part proporcional de motlles i de fulminats

Rend.: 1,000 11,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,120 /R x 18,65000 = 2,23800

A0121000 h Oficial 1a 0,120 /R x 21,80000 = 2,61600

A0112000 h Cap de colla 0,050 /R x 23,08000 = 1,15400

Subtotal: 6,00800 6,00800

Materials

BGD2004Z u Soldadura aluminotèrmica 35-50 mm2 1,000      x 5,80000 = 5,80000

Subtotal: 5,80000 5,80000

COST DIRECTE 11,80800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80800

P-156 GGD2035Z u Posta a terra d'equip mitjançant cable de coure nu de
35 mm2. de secció nominal, amb terminal a pressió,
Inclos orelleta soldada a estructura metàl·lica,
connexionat i verificacions.

Rend.: 1,000 21,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,330 /R x 21,80000 = 7,19400

A013U001 h Ajudant 0,335 /R x 18,65000 = 6,24775

Subtotal: 13,44175 13,44175

Materials

BGD2035Z u Cable Cu nu 35 mm2 4,000      x 1,90000 = 7,60000

Subtotal: 7,60000 7,60000
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COST DIRECTE 21,04175
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,04175

P-157 GGD5001Z u Pericó de registre per a xarxa de terres, de
dimensions 400x400x400 mm, de polipropilè, incloent
pont de comprovació amb dos borns de comprovació,
paredó i marc amb tapa de fosa dúctil,
subministrament i col·locació.

Rend.: 1,000 251,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,500 /R x 20,41000 = 10,20500

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,500 /R x 23,78000 = 11,89000

Subtotal: 22,09500 22,09500

Materials

BGD5001Z u Pericó registre xarxa terres 400x400x400mm a/acces. 1,000      x 229,51000 = 229,51000

Subtotal: 229,51000 229,51000

COST DIRECTE 251,60500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,60500

P-158 GGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), commutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat

Rend.: 1,000 17.173,72 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 87,20000

A0133000 h Ajudant 4,000 /R x 19,36000 = 77,44000

Subtotal: 164,64000 164,64000

Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 48,98000 = 97,96000

Subtotal: 97,96000 97,96000

Materials

BGG111A0 u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT)
construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428,
dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 630 kVA de
potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20
kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o
de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz,
grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%,
+ 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació
interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració
natural (ONAN), conmutador de regulació
maniobrable sense tensió, passatapes MT de
porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals
de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres,
dispositiu d'ompliment, placa de característiques i
placa de seguretat e instruccions de servei

1,000      x 16.907,0000 = 16.907,00000

Subtotal: 16.907,00000 16.907,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,11600

COST DIRECTE 17.173,71600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17.173,71600

P-159 GGG1TR01 u Feines de substitució de transformador existent.
Inclou desconnexionat, desmuntatge i transport a
emplaçament segons indicacions de la DF o a dipòsit
autoritzat.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-160 GH612324 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 300 lúmens, de 2 h d'autonomia,
com a màxim, muntada superficialment al sostre,
IP-54

Rend.: 1,000 144,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,80000 = 4,36000

A0133000 h Ajudant 0,200 /R x 19,36000 = 3,87200

Subtotal: 8,23200 8,23200

Materials
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BH612320 u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
de fluorescència de 300 lúmens,IP54, de 2 hores
d'autonomia, com a màxim

1,000      x 135,22000 = 135,22000

BHW61000 u Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència
i senyalització

1,000      x 0,50000 = 0,50000

Subtotal: 135,72000 135,72000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12348

COST DIRECTE 144,07548
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,07548

P-161 GHB17567EDA u Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb
2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13 ref.
LESNP-236/E de la sèrie Lluminàries estanques
IP-65 i semiestanques IP-54 d'IMPELEC ,
rectangular, amb xassís polièster, reactància
electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre

Rend.: 1,000 82,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 0,500 /R x 19,36000 = 9,68000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

Subtotal: 20,58000 20,58000

Materials

BHWB1000 u Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb
tubs fluorescents

1,000      x 3,02000 = 3,02000

BHU8T3D0 u Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36
W, llum de color estàndard i un índex de rendiment
del color de 70 a 85

2,000      x 8,63000 = 17,26000

BHB17562E u Llumenera estanca IP65, amb cos d'una sola peça de
polièster amb fibra de vidre autoextinguible, reflector
de xapa d'acer prelacat, i difusor de policarbonat
dotada de reactància electrònica per a dos tubs
fluorescents de 36 W de potència, ref. LESNP-236/E
de la sèrie Lluminàries estanques IP-65 i
semiestanques IP-54 d'IMPELEC

1,000      x 41,03000 = 41,03000

Subtotal: 61,31000 61,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30870

COST DIRECTE 82,19870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,19870

P-162 GP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductor de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal

Rend.: 1,000 3,32 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,80000 = 0,43600

A0133000 h Ajudant 0,020 /R x 19,36000 = 0,38720

Subtotal: 0,82320 0,82320

Materials

BP434690 m Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió
fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi
segons UNE-EN 50266

1,050      x 2,37000 = 2,48850

Subtotal: 2,48850 2,48850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01235

COST DIRECTE 3,32405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,32405

P-163 GP7E3HH3 u Subministrament, Instal·lació, connexionat i
configuració en quadre de Autòmat programatble del
tipus Momentum 171CCC96030, CPU M1 512k RAM
1Mb Flash IEC, Ethernet + I/O, amb port MB i
calendari

Rend.: 1,000 1.982,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-164 GP7E3HH4 u Subministrament i muntatge módul 170ADI34000 de
16 entrades digitals a 24Vcc.

Rend.: 1,000 306,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-165 GP7E3HH5 u Subministrament i muntatge módul 170ADO34000 de
16 Sortides digitals a 24Vcc

Rend.: 1,000 363,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-166 GP7E3HH6 u Subministrament i muntatge módul 170AAI03000 de 8
entrades analógiques diferencials

Rend.: 1,000 965,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-167 GP7E3HH7 u Subministrament i muntatge capçalera adaptació
interbus 170INT11000

Rend.: 1,000 180,23 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-168 GP7E3HH8 u Subministrament i instal·lació de terminal sujecció per
molla 170XTS00200

Rend.: 1,000 63,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-169 GP7E3HH9 u Cable montat INTERBUS 8cm Rend.: 1,000 46,01 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-170 GP7E3HI7 u Subministrament i instal·lació de materials, cables,
borns, terminals, etiquetatge, incloent petit material
necessari per a muntatge del material auxiliar
necessari pel correcte acabat del quadre de control.

Rend.: 1,000 600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-171 GP7E3HI8 u Subministrament i instal·lació de punt d'accés
Ethernet IP sobre línea elèctrica (Power Line
Comunications).

Rend.: 1,000 90,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-172 GP7E3HI9 u Cable montat INTERBUS 100cm Rend.: 1,000 65,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-173 GP7ESERV UT Subministrament i instal·lació d'Ordinador amb CPU
Intel® Core2 Quad Q8200 o superior, 4GB de
memòria RAM, 1TB de disc dur, Targeta gràfica ATI
Radeon HD4650 o superior, DVI, VGA,HDMI, firewire
i Windows 7 i sofware bàsic (Llicències per Microsoft
office i protecció completa d'antivirus de primera
marca), Monitor de LED de 24'', teclat i ratolí.

Rend.: 0,294 2.212,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 222,44898

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 18,65000 = 190,30612

Subtotal: 412,75510 412,75510

Materials

BP7ESER u Ordinador amb CPU Intel® Core2 Quad Q8200 o
superior, 4GB de memòria RAM, 1TB de disc dur,
Targeta gràfica ATI Radeon HD4650 o superior, DVI,
VGA,HDMI, firewire i Windows actual i sofware bàsic
(Microsoft office, antivirus), Monitor de 24'', teclat i
ratolí.

1,000      x 1.800,00000 = 1.800,00000

Subtotal: 1.800,00000 1.800,00000

COST DIRECTE 2.212,75510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.212,75510

P-174 GP7E1501EVD u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, ref. H72105 de la
sèrie Casanova d'Infraplus de HIMEL muntat
superficialment

Rend.: 1,000 213,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 43,60000
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Subtotal: 43,60000 43,60000

Materials

BP7E1501E u Switch 10/100 fast Ethernet, amb 5 ports RJ45, de
160x83x26 mm, per a muntar superficialment, ref.
H72105 de la sèrie Casanova d'Infraplus de HIMEL

1,000      x 169,49000 = 169,49000

Subtotal: 169,49000 169,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,65400

COST DIRECTE 213,74400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,74400

P-175 GR2B1101 m2 Anivellament i repassada del terreny per a obtenir el
perfil d'acabat, amb mitjans manuals, per a un
pendent inferior a 25%

Rend.: 15,000 1,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,30773

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,45333

Subtotal: 1,76106 1,76106

COST DIRECTE 1,76106
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76106

P-176 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

Rend.: 70,000 3,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 0,28171

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,08243

Subtotal: 0,36414 0,36414

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 48,41000 = 0,69157

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 49,34000 = 1,40971

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

1,000 /R x 44,58000 = 0,63686

Subtotal: 2,73814 2,73814
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COST DIRECTE 3,10228
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,10228

P-177 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el
subministrament d'adob

Rend.: 118,000 1,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,18475

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 0,04890

Subtotal: 0,23365 0,23365

Maquinària

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 48,41000 = 0,41025

Subtotal: 0,41025 0,41025

Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,37000 = 0,18500

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,15000 = 0,37500

Subtotal: 0,56000 0,56000

COST DIRECTE 1,20390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20390

P-178 GR710001 m2 Sembra manual de plantes herbàcies per a un
pendent < 25 %, incloses el subministrament de les
llavors i totes les operacions necessàries tipus pas
de corró, rastellat, mulch, així com el manteniment
fins la recepció de l'obra

Rend.: 190,000 0,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,02429

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,11474

A0132000 h Peó 3,000 /R x 19,72000 = 0,31137

Subtotal: 0,45040 0,45040

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 1,000 /R x 38,43000 = 0,20226

Subtotal: 0,20226 0,20226

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 0,96000 = 0,01728

BR4UJJ01 kg Barreja de llavors per a pradera de baix manteniment
composada per espècies herbàcies adaptades
agroclimàticament

0,030      x 4,68000 = 0,14040
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Subtotal: 0,15768 0,15768

COST DIRECTE 0,81034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,81034

P-179 GZDPV0MG UT Subministre i col·locació d'un manòmetre Inox.
esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida inferior. Amb
glicerina

Rend.: 1,000 87,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 17,56000 = 7,90200

Subtotal: 7,90200 7,90200

Materials

BM3M01 u Manòmetre Inox. esf.100 de 0 a 1 bar. 1/2''. Sortida
inferior. Amb glicerina

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 87,90200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,90200

P-180 GZDPV0TE UT Subministre i col·locació d'un termòmetre Inox. esf.
100 de 0 a 160 ºC. 1/2''. Sortida inferior. Tub rígid,
100 m/m

Rend.: 1,000 87,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,430 /R x 17,56000 = 7,55080

Subtotal: 7,55080 7,55080

Materials

BM2T01 u Termòmetre Inox. esf. 100 de 0 a 160 ºC. 1/2''.
Sortida inferior. Tub rígid, 100 m/m

1,000      x 80,00000 = 80,00000

Subtotal: 80,00000 80,00000

COST DIRECTE 87,55080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,55080

P-181 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 5,26800

Subtotal: 5,26800 5,26800
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COST DIRECTE 5,26800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,26800

P-182 K21AU001 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta
de grans dimensions, de 20 m2, com a màxim, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 134,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,000 /R x 21,36000 = 21,36000

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 17,56000 = 70,24000

Subtotal: 91,60000 91,60000

Maquinària

C1503000 h Camió grua 1,000 /R x 42,98000 = 42,98000

Subtotal: 42,98000 42,98000

COST DIRECTE 134,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,58000

P-183 K4BP111A u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 20 mm
de diàmetre, amb perforació i injectat continu
d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

Rend.: 1,000 16,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,80000 = 3,27000

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 19,66000 = 4,91500

Subtotal: 8,18500 8,18500

Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,150 /R x 1,54000 = 0,23100

C200F000 h Màquina taladradora 0,250 /R x 3,46000 = 0,86500

Subtotal: 1,09600 1,09600

Materials

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

0,300      x 14,62000 = 4,38600

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

4,199      x 0,67000 = 2,81333

Subtotal: 7,19933 7,19933
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COST DIRECTE 16,48033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,48033

P-184 O10U010 U Subministre i muntatge de graella amb difusors de
membrana dissenyats per a funcionar en continu i en
intermitent, marca ECOTEC o equivalent. Rang de
cabal entre 0 i 20 Nm3/h, essent el cabal recomanat
entre 4.2 i 8.3 Nm3/h. Fabricats en PP, i la membrana
en EPDM. Muntats en trams de canonada de PVC de
90 mm diàmetre. Graella formada per espina central i
ramals amb un total de 220 difusors de membrana
AIRFLEX model AFD350 12'' amb connexió a procés
R3/4''NPT

Rend.: 0,846 15.762,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 23,23877

A0112000 h Cap de colla 0,700 /R x 23,08000 = 19,09693

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 25,76832

Subtotal: 68,10402 68,10402

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 52,22000 = 61,72577

CC88B012 u Graella amb difusors de membrana dissenyats per a
funcionar en continu i en intermitent, marca ECOTEC
o equivalent. Rang de cabal entre 0 i 20 Nm3/h,
essent el cabal recomanat entre 4.2 i 8.3 Nm3/h.
Fabricats en PP, i la membrana en EPDM. Muntats
en trams de canonada de PVC de 90 mm diàmetre.
Graella formada per espina central i ramals amb un
total de 220 difusors de membrana AIRFLEX model
AFD350 12'' amb connexió a procés R3/4''NPT

1,000 /R x 13.205,0000 = 15.608,74704

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 22,27541

Subtotal: 15.692,74822 15.692,74822

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,36208

COST DIRECTE 15.762,21432
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.762,21432

P-185 O1CEDA16 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 300 12'' de la marca ENDRESS +
HAUSER o equivalent, Promag 50W3H. Inclou
materials necessaris per a instal·lació

Rend.: 1,000 3.070,49 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 20,49000 20,49000

Materials

BM1EDA21 u Cabalímetre electromagnètic DN 300 12'' de la marca
ENDRESS + HAUSER o equivalent, Promag 50W3H.
Inclou materials necessaris per a instal·lació

1,000      x 3.050,00000 = 3.050,00000

Subtotal: 3.050,00000 3.050,00000

COST DIRECTE 3.070,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.070,49000

P-186 O1CEDA17 u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la marca ENDRESS
+ HAUSER o equivalent, Promag 50W40. Inclou
materials necessaris per a instal·lació (per entrada a
centrífuga)

Rend.: 1,000 1.365,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 20,49000 20,49000

Materials

BM1EDA20 u Cabalímetre electromagnètic DN 40 1 1/2'' de la
marca ENDRESS + HAUSER o equivalent, Promag
50W40. Inclou materials necessaris per a instal·lació

1,000      x 1.345,00000 = 1.345,00000

Subtotal: 1.345,00000 1.345,00000

COST DIRECTE 1.365,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.365,49000

P-187 OB21G5B2 u Subministrament i col·locació d'equip bufant d'embols
rotatius tipus ZS-55+VSD d'Atlas Copco o equivalent.
Cabal mínim 683 m3/h, cabal màxim 2346 m3/h,
potència 55 kW, pressió de treball 800 mbar. Inclou
variador de freqüència.

Rend.: 1,000 39.682,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 87,20000

A0133000 h Ajudant 4,000 /R x 19,36000 = 77,44000

A0130000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,49000 = 81,96000
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Subtotal: 246,60000 246,60000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 4,000 /R x 41,71000 = 166,84000

Subtotal: 166,84000 166,84000

Materials

BS21G522 u Equip bufant d'embols rotatius tipus ZS-55+VSD
d'Atlas Copco o equivalent. Cabal mínim 683 m3/h,
cabal màxim 2346 m3/h, potència 55 kW, pressió de
treball 800 mbar. Inclou variador de freqüència.

1,000      x 39.269,0000 = 39.269,00000

Subtotal: 39.269,00000 39.269,00000

COST DIRECTE 39.682,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39.682,44000

P-188 ODD1U010 u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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

Rend.: 1,206 349,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 36,15257

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 4,78441

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,66000 = 32,60365

Subtotal: 73,54063 73,54063

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 1,55058

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 41,71000 = 12,10489

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 6,91957

Subtotal: 20,57504 20,57504

Materials

BDD1U022 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
80 a 60 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

1,000      x 28,88000 = 28,88000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,30000 = 21,20000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 110,25000 = 110,25000

BDD1U002 u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 41,93000 = 41,93000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,035      x 82,98000 = 2,90430

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,750      x 64,34000 = 48,25500

Subtotal: 253,41930 253,41930
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,47081

COST DIRECTE 349,00578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,00578

P-189 ODDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a
pou de registre, totalment col·locat

Rend.: 2,752 131,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 7,14390

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 7,92151

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,08000 = 1,25799

Subtotal: 16,32340 16,32340

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 3,03125

Subtotal: 3,03125 3,03125

Materials

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 110,25000 = 110,25000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 82,98000 = 1,65960

Subtotal: 111,90960 111,90960

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,32647

COST DIRECTE 131,59072
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,59072

P-190 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 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

Rend.: 0,750 496,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 54,64000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 58,13333

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 7,69333

Subtotal: 120,46666 120,46666

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 2,49333

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 41,71000 = 19,46467

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 11,12667



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 33,08467 33,08467

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,30000 = 21,20000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 110,25000 = 110,25000

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 67,35000 = 67,35000

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 65,32000 = 65,32000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 82,98000 = 4,14900

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 64,34000 = 74,63440

Subtotal: 342,90340 342,90340

COST DIRECTE 496,45473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 496,45473

P-191 OE21U014 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

Rend.: 0,500 864,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 81,96000

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,08000 = 11,54000

Subtotal: 180,70000 180,70000

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 3,74000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 16,69000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 41,71000 = 29,19700

Subtotal: 49,62700 49,62700

Materials

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000      x 118,27000 = 118,27000

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400      x 64,34000 = 154,41600

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000      x 216,82000 = 216,82000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de

1,000      x 110,25000 = 110,25000
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40 t

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000      x 5,30000 = 26,50000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 82,98000 = 8,29800

Subtotal: 634,55400 634,55400

COST DIRECTE 864,88100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 864,88100

P-192 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a
pou de registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 138,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,08000 = 1,73100

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 10,90000

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 10,24500

Subtotal: 22,87600 22,87600

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 41,71000 = 4,17100

Subtotal: 4,17100 4,17100

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 82,98000 = 1,65960

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 110,25000 = 110,25000

Subtotal: 111,90960 111,90960

COST DIRECTE 138,95660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,95660

P-193 OE22U100 u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

Rend.: 15,000 8,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,08000 = 0,23080

A0121000 h Oficial 1a 1,001 /R x 21,80000 = 1,45479

A0130000 h Manobre especialista 1,001 /R x 20,49000 = 1,36737

Subtotal: 3,05296 3,05296

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 82,98000 = 0,24894

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000      x 5,30000 = 5,30000
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Subtotal: 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,60190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60190

P-194 OF41M211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 20'' de
diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 0,940 582,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574

Subtotal: 48,69787 48,69787

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,650 /R x 41,71000 = 28,84202

Subtotal: 28,84202 28,84202

Materials

BF41T20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
20'', AISI 316

1,000      x 378,78000 = 378,78000

BFY4Q41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
20'',soldat

0,500      x 47,80000 = 23,90000

BFW4Q41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 20'' per a soldar

0,150      x 575,35000 = 86,30250

B0A71WU0 u Abraçadora metàl.lica, de 560 mm de diàmetre interior 0,220      x 72,67000 = 15,98740

Subtotal: 504,96990 504,96990

COST DIRECTE 582,50979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 582,50979

P-195 OF43D211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de
diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 0,943 95,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,53022

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,11771

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,89502

Subtotal: 48,54295 48,54295
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 41,71000 = 17,25016

Subtotal: 17,25016 17,25016

Materials

BFY4A41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
4´´,soldat

0,500      x 2,82000 = 1,41000

BFW4A41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 4´´ per a soldar

0,150      x 22,98000 = 3,44700

BF43D20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
4´´, AISI 304

1,000      x 24,26000 = 24,26000

B0A71NU0 u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interior 0,220      x 2,31000 = 0,50820

Subtotal: 29,62520 29,62520

COST DIRECTE 95,41831
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,41831

P-196 OF43F211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de
diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 0,940 125,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574

Subtotal: 48,69787 48,69787

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 22,18617

Subtotal: 22,18617 22,18617

Materials

BFY4E41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
6'',soldat

0,500      x 5,52000 = 2,76000

BFW4E41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 6'' per a soldar

0,150      x 51,44000 = 7,71600

BF43H20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
6'', AISI 304

1,000      x 42,44000 = 42,44000

B0A71PU0 u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interior 0,220      x 6,38000 = 1,40360

Subtotal: 54,31960 54,31960

COST DIRECTE 125,20364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,20364
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P-197 OF43H211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 10'' de
diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 0,940 196,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574

Subtotal: 48,69787 48,69787

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 22,18617

Subtotal: 22,18617 22,18617

Materials

BFY4I41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
10'',soldat

0,500      x 13,40000 = 6,70000

BFW4I41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 10'' per a soldar

0,150      x 143,14000 = 21,47100

BF43L20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
10'', AISI 304

1,000      x 93,08000 = 93,08000

B0A71RU0 u Abraçadora metàl.lica, de 280 mm de diàmetre interior 0,220      x 18,17000 = 3,99740

Subtotal: 125,24840 125,24840

COST DIRECTE 196,13244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,13244

P-198 OF43K211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 16'' de
diàmetre nominal, AISI 304, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 0,940 363,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 20,59574

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,91064

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 23,19149

Subtotal: 48,69787 48,69787

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,650 /R x 41,71000 = 28,84202

Subtotal: 28,84202 28,84202

Materials

BFW4O41U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 16'' per a soldar

0,150      x 367,68000 = 55,15200
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BF43R20U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
16'', AISI 304

1,000      x 204,77000 = 204,77000

B0A71UU0 u Abraçadora metàl.lica, de 450 mm de diàmetre interior 0,220      x 46,90000 = 10,31800

BFY4O41U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
16'',soldat

0,500      x 31,52000 = 15,76000

Subtotal: 286,00000 286,00000

COST DIRECTE 363,53989
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 363,53989

P-199 OFA1U110 m Tub de PVC de DN 110 mm, per a PN 6 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 49,500 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 0,23313

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,44040

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 0,82788

Subtotal: 1,50141 1,50141

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,157 /R x 41,71000 = 0,13229

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,099 /R x 3,56000 = 0,00712

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,099 /R x 38,43000 = 0,07686

Subtotal: 0,21627 0,21627

Materials

BFA1U110 m Tub de PVC, DN 110 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 2,44000 = 2,51320

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 0,96000 = 0,01056

Subtotal: 2,52376 2,52376

COST DIRECTE 4,24144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24144

P-200 OFA30200 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 18,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,27624
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,30461

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718

Subtotal: 3,89803 3,89803

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24608

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 41,71000 = 0,31950

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,56000 = 0,02280

Subtotal: 0,58838 0,58838

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648

BFB20200 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 14,02000 = 14,44060

Subtotal: 14,47708 14,47708

COST DIRECTE 18,96349
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,96349

P-201 OFA30400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a
juntes, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 16,710 55,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,30461

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,27624

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,31718

Subtotal: 3,89803 3,89803

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 41,71000 = 0,31950

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,56000 = 0,02280

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,107 /R x 38,43000 = 0,24608

Subtotal: 0,58838 0,58838

Materials

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 49,33000 = 50,80990

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,96000 = 0,03648

Subtotal: 50,84638 50,84638
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COST DIRECTE 55,33279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,33279

P-202 OFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 68,180 7,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,06770

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,31974

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,56791

Subtotal: 0,95535 0,95535

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,326 /R x 38,43000 = 0,18375

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,385 /R x 41,71000 = 0,23553

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,409 /R x 3,60000 = 0,02160

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,326 /R x 3,56000 = 0,01702

Subtotal: 0,45790 0,45790

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 0,96000 = 0,01056

BFB1U511 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 5,94000 = 6,11820

Subtotal: 6,12876 6,12876

COST DIRECTE 7,54201
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54201

P-203 OFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
160 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 18,920 17,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,04651

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,15222

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,24397

Subtotal: 3,44270 3,44270

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,207 /R x 3,60000 = 0,22966
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C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 3,56000 = 0,02013

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,127 /R x 41,71000 = 0,27998

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,106 /R x 38,43000 = 0,21531

Subtotal: 0,74508 0,74508

Materials

BFB1U516 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 12,60000 = 12,97800

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 0,96000 = 0,02304

Subtotal: 13,00104 13,00104

COST DIRECTE 17,18882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,18882

P-204 OFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
250 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 14,760 34,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,62331

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,31274

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,47696

Subtotal: 4,41301 4,41301

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,213 /R x 3,60000 = 0,29585

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,104 /R x 3,56000 = 0,02508

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,125 /R x 41,71000 = 0,35324

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,104 /R x 38,43000 = 0,27078

Subtotal: 0,94495 0,94495

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,059      x 0,96000 = 0,05664

BFB1U525 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 28,56000 = 29,41680

Subtotal: 29,47344 29,47344

COST DIRECTE 34,83140
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,83140

P-205 OFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
355 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 12,980 68,10 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,35562

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,98305

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,67951

Subtotal: 5,01818 5,01818

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,248 /R x 3,60000 = 0,34613

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,083 /R x 3,56000 = 0,02276

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,103 /R x 41,71000 = 0,33098

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,083 /R x 38,43000 = 0,24574

Subtotal: 0,94561 0,94561

Materials

BFB1U535 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 355
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 60,21000 = 62,01630

B0111000 m3 Aigua 0,120      x 0,96000 = 0,11520

Subtotal: 62,13150 62,13150

COST DIRECTE 68,09529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,09529

P-206 OFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
400 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 11,360 85,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,40634

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,91901

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 3,40845

Subtotal: 5,73380 5,73380

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,273 /R x 3,60000 = 0,40342

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,079 /R x 3,56000 = 0,02476

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,079 /R x 38,43000 = 0,26725

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,087 /R x 41,71000 = 0,31943

Subtotal: 1,01486 1,01486

Materials

BFB1U540 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 76,74000 = 79,04220

B0111000 m3 Aigua 0,152      x 0,96000 = 0,14592

Subtotal: 79,18812 79,18812
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COST DIRECTE 85,93678
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,93678

P-207 OFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
50 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 82,510 4,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,26421

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 0,05594

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,46928

Subtotal: 0,78943 0,78943

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 41,71000 = 0,19715

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,325 /R x 38,43000 = 0,15137

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,325 /R x 3,56000 = 0,01402

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,380 /R x 3,60000 = 0,01658

Subtotal: 0,37912 0,37912

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 0,96000 = 0,00192

BFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 2,87000 = 2,95610

Subtotal: 2,95802 2,95802

COST DIRECTE 4,12657
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12657

P-208 OFP1P06 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb
brida-endoll de diàmetre nominal 110 mm, pn 16, de
característiques tècniques adequades a la canonada,
totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars

Rend.: 1,456 34,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 1,49725

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 3,61813

Subtotal: 5,11538 5,11538

Maquinària
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C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 2,58860

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 3,58654

Subtotal: 6,17514 6,17514

Materials

BF445105 u Passamurs d'acer  amb brida-endoll  de diàmetre
nominal 110 mm, pn 16, de característiques tècniques
adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs
junts d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans
auxiliars

1,000      x 23,38000 = 23,38000

Subtotal: 23,38000 23,38000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,10231

COST DIRECTE 34,77283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,77283

P-209 OFP1P09 u Subministre i col·locació passamurs d'acer amb
brida-endoll de diàmetre nominal 160 mm, pn 16, de
característiques tècniques adequades a la canonada,
totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars

Rend.: 1,456 44,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 3,61813

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 1,49725

Subtotal: 5,11538 5,11538

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 3,58654

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 2,58860

Subtotal: 6,17514 6,17514

Materials

BF445107 u Passamurs d'acer  amb brida-endoll  de diàmetre
nominal 160 mm, pn 16, de característiques tècniques
adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs
junts d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans
auxiliars

1,000      x 33,56000 = 33,56000

Subtotal: 33,56000 33,56000

COST DIRECTE 44,85052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,85052

P-210 OFP1P10 u Subministre i col·locació de passamur d'acer amb
brida-endoll de diàmetre nominal 65 mm, pn 16, de
característiques tècniques adequades a la canonada,
totalment acabada, inclòs junts d'estanquitat, brida,
accessoris i proves i mitjans auxiliars

Rend.: 1,456 24,29 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 17,56000 = 3,61813

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,80000 = 1,49725

Subtotal: 5,11538 5,11538

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 2,58860

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 3,58654

Subtotal: 6,17514 6,17514

Materials

BF445108 u Passamurs d'acer  amb brida-endoll  de diàmetre
nominal 65 mm, pn 16, de característiques tècniques
adequades a la canonada, totalment acabada, inclòs
junts d'estanquitat, brida, accessoris i proves i mitjans
auxiliars

1,000      x 13,00000 = 13,00000

Subtotal: 13,00000 13,00000

COST DIRECTE 24,29052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,29052

P-211 OG11U018 u Subministre i col·locació de pont d'espessidor de
fangs urbans, 8,00 m de diàmetre interior.
Espessiment màxim de 12 gr/l, Grup motriu format
per reductor i motor elèctric, 220/380, V 0.18 kW, 50
Hz, i muntat posisció vertical sobre bancada. Sistema
de rasquetes amb goma regulable en la part inferior
per al rascat de la solera. Model MR21N-0800 de la
marca DAGA o equivalent.

Rend.: 0,934 13.186,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,200 /R x 21,80000 = 144,71092

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 19,66000 = 126,29550

A0112000 h Cap de colla 3,200 /R x 23,08000 = 79,07495

Subtotal: 350,08137 350,08137

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 10,000 /R x 52,22000 = 559,10064

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 9,000 /R x 37,69000 = 363,17987

CG11U018 u Espessidor de fangs urbans, 8,00 m de diàmetre
interior. Espessiment màxim de 12 gr/l, Grup motriu
format per reductor i motor elèctric, 220/380, V 0.18
kW, 50 Hz, i muntat posisció vertical sobre bancada.
Sistema de rasquetes amb goma regulable en la part
inferior per al rascat de la solera. Model MR21N-0800
de la marca DAGA o equivalent.

1,000 /R x 11.121,0000 = 11.906,85225



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 12.829,13276 12.829,13276

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 7,00163

COST DIRECTE 13.186,21576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13.186,21576

P-212 OG2A1006 u Subministre i col·locació comporta de canal manual
amb volant, amb 0,5 m d'amplada, 1,3 m d'alçada de
canal, estanqueïtat a 3 costats, amb marc, tauler i fus
d'acer inoxidable AISI-316L. Marca COUTEX o
equivalent

Rend.: 1,000 1.730,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 32,70000

A0112000 h Cap de colla 1,250 /R x 23,08000 = 28,85000

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 39,44000

Subtotal: 100,99000 100,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500

Subtotal: 62,56500 62,56500

Materials

BJ2A1006 u Comporta de canal manual amb volant, amb 0,5 m
d'amplada, 1,3 m d'alçada de canal, estanqueïtat a 3
costats, amb marc, tauler i fus d'acer inoxidable
AISI-316L. Marca COUTEX o equivalent

1,000      x 1.554,34000 = 1.554,34000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,180      x 70,32000 = 12,65760

Subtotal: 1.566,99760 1.566,99760

COST DIRECTE 1.730,55260
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.730,55260

P-213 OG3A01 u Subministre i col·locació de comporta mural amb
volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca
COUTEX o equivalent, model CM05 40x40 en acer
inoxidable. Alçada d'accionament; 2,97m.

Rend.: 1,000 2.303,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 39,44000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 32,70000

A0112000 h Cap de colla 1,250 /R x 23,08000 = 28,85000

Subtotal: 100,99000 100,99000
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Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500

Subtotal: 62,56500 62,56500

Materials

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,300      x 70,32000 = 21,09600

BJ2B01 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4
costats, de la marca COUTEX o equivalent, model
CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada
d'accionament; 2,97m

1,000      x 2.118,95000 = 2.118,95000

Subtotal: 2.140,04600 2.140,04600

COST DIRECTE 2.303,60100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.303,60100

P-214 OG3A02 u Subministre i col·locació de comporta mural amb
volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca
COUTEX o equivalent, model CM05 40x40 en acer
inoxidable. Alçada d'accionament; 2,3m.

Rend.: 1,000 2.175,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,250 /R x 23,08000 = 28,85000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 32,70000

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 39,44000

Subtotal: 100,99000 100,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500

Subtotal: 62,56500 62,56500

Materials

BJ2B02 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4
costats, de la marca COUTEX o equivalent, model
CM05 40x40 en acer inoxidable. Alçada accionament;
2,30m.

1,000      x 1.990,52000 = 1.990,52000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,300      x 70,32000 = 21,09600

Subtotal: 2.011,61600 2.011,61600

COST DIRECTE 2.175,17100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.175,17100

P-215 OG3A04 u Subministre i col·locació de comporta mural amb
volant d'estanqueïtat a 4 costats, de la marca
COUTEX o equivalent per DN 200 en acer inoxidable.

Rend.: 1,000 3.084,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0132000 h Peó 2,000 /R x 19,72000 = 39,44000

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 32,70000

A0112000 h Cap de colla 1,250 /R x 23,08000 = 28,85000

Subtotal: 100,99000 100,99000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,500 /R x 41,71000 = 62,56500

Subtotal: 62,56500 62,56500

Materials

BJ2B04 u Comporta mural amb volant d'estanqueïtat a 4
costats, de la marca COUTEX o equivalent per DN
300 en acer inoxidable.

1,000      x 2.900,00000 = 2.900,00000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,300      x 70,32000 = 21,09600

Subtotal: 2.921,09600 2.921,09600

COST DIRECTE 3.084,65100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.084,65100

P-216 OH15U217 u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb
una potència del motor de 15 kW i una capacitat
hidràulica de 10000 l/h. Inclou decanter centrífug,
rotovariador, lloc de control, autòmata CPR, variador
de freqüència, dispositiu mesclador fang-poli,
manguera flexible i els accessoris necessaris per a la
posada en marxa i el manteniment.

Rend.: 1,000 65.108,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 4,000 /R x 20,49000 = 81,96000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 87,20000

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 23,08000 = 46,16000

Subtotal: 215,32000 215,32000

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 7,000 /R x 52,22000 = 365,54000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 14,000 /R x 37,69000 = 527,66000

Subtotal: 893,20000 893,20000

Materials

BH11U217 u Centrífuga amb una potència del motor de 15 kW i
una capacitat hidràulica de 10000 l/h. Inclou decanter
centrífug, rotovariador, lloc de control, autòmata CPR,
variador de freqüència, dispositiu mesclador fang-poli,
manguera flexible i els accessoris necessaris per a la
posada en marxa i el manteniment.

1,000      x 64.000,0000 = 64.000,00000
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Subtotal: 64.000,00000 64.000,00000

COST DIRECTE 65.108,52000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65.108,52000

P-217 OI12R008 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals
i fecals (purga), marca FLYGT o equivalent, model
DP 3068.180 MT, 1,5 kW, cabal 14 m3/h i 6 m.c.a.
Sòcol 80/DN 80 segons a 1092-2 taula 9 (PN 16)

Rend.: 1,054 1.943,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,66000 = 37,30550

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 10,94877

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 31,02467

Subtotal: 79,27894 79,27894

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,500 /R x 52,22000 = 24,77230

CB12R011 u Bomba d'aigües residuals i fecals (purga), marca
FLYGT o equivalent, model DP 3068.180 MT, 1,5 kW,
cabal 14 m3/h i 6 m.c.a. Sòcol 80/DN 80 segons a
1092-2 taula 9 (PN 16)

1,000 /R x 1.918,32000 = 1.820,03795

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 17,87951

Subtotal: 1.862,68976 1.862,68976

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,58558

COST DIRECTE 1.943,55428
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.943,55428

P-218 OI12R020 u Subministre i col·locació d'una bomba per aigües
residuals i fecals (desguassos) de la marca FLYGT o
equivalent, model DP 3068.180 HT, de DN 65 mm, de
2,4 kW de potència, 2705 rpm, per un cabal de 23,4
m3/h i alçada de 10 mca. Grau de protecció IP 68.

Rend.: 1,054 1.322,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 18,65275

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,34156

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,37951

Subtotal: 33,37382 33,37382

Maquinària

CB12R022 u Bomba per aigües residuals i fecals (desguassos) de
la marca FLYGT o equivalent, model DP 3068.180
HT, de DN 65 mm, de 2,4 kW de potència, 2705 rpm,
per un cabal de 23,4 m3/h i alçada de 10 mca. Grau

1,000 /R x 1.326,16000 = 1.258,21632
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de protecció IP 68.

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 52,22000 = 12,38615

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 17,87951

Subtotal: 1.288,48198 1.288,48198

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,66748

COST DIRECTE 1.322,52328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.322,52328

P-219 OI12R028 u Subministrament i col·locació bomba aigües residuals
i fecals (recirculació) , marca FLYGT o equivalent,
model NP 3153.181 LT, 13,5 kW, cabal 416 m3/h,
1450 r.p.m. i 8.5 m.c.a.

Rend.: 1,054 11.162,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 10,94877

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 31,02467

A0150000 h Manobre especialista 2,200 /R x 19,66000 = 41,03605

Subtotal: 83,00949 83,00949

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 52,22000 = 49,54459

CB12R040 u Bomba aigües residuals i fecals , marca FLYGT o
equivalent, 13,5 kW, cabal 416 m3/h, 1450 r.p.m. i 8,5
m.c.a. Sòcol 200/DN 200

1,000 /R x 11.605,3800 = 11.010,79696

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 17,87951

Subtotal: 11.078,22106 11.078,22106

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,66019

COST DIRECTE 11.162,89074
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11.162,89074

P-220 OI12R029 u Subministrament i col·locació bomba aigües
residuals, marca FLYGT o equivalent, model NP
3127.181 MT, 5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i
7,5 m.c.a. Sòcol 140/DN 150

Rend.: 1,054 5.638,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,200 /R x 19,66000 = 41,03605

A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 21,80000 = 31,02467

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 10,94877

Subtotal: 83,00949 83,00949

Maquinària

CB12R041 u Bomba aigües residuals i fecals , marca FLYGT o
equivalent, 5,9kW, cabal 208 m3/h, 1450 r.p.m. i 7,5

1,000 /R x 5.782,59000 = 5.486,32827
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m.c.a. Sòcol 140/DN 150

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 17,87951

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 52,22000 = 49,54459

Subtotal: 5.553,75237 5.553,75237

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,66019

COST DIRECTE 5.638,42205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.638,42205

P-221 OI15F020 u Subministre i col·locació bomba de desplaçament
positiu de fus excèntric marca NETZCH o model
equivalent NM038BY01P05B per transport fangs a
centrífuga, cabal 9 m3/h potència de 2,2 kW i 1500
rpm.

Rend.: 1,054 1.942,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,34156

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,37951

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 18,65275

Subtotal: 33,37382 33,37382

Maquinària

CB15F025 u Bomba de desplaçament positiu de fus excèntric
marca NETZCH o model equivalent
NM038BY01P05B per transport fangs a centrífuga,
cabal 9 m3/h potència de 2,2 kW i 1500 rpm.

1,000 /R x 1.980,00000 = 1.878,55787

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,250 /R x 52,22000 = 12,38615

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 37,69000 = 17,87951

Subtotal: 1.908,82353 1.908,82353

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,66748

COST DIRECTE 1.942,86483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.942,86483

P-222 OI16K020 u Subministre i col·locació de bomba de desplaçament
positiu de fus excèntric marca NETZCH o equivalent
model NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió
d'impulsió de 2BAR, fluid a bombejar
POLIELECTROLIT.Potencia d'accionament: 0.37 kW
i 1500 rpm. Inclou variador de freqüència.

Rend.: 1,054 1.393,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 21,89753

A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 21,80000 = 51,70778

A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 19,66000 = 46,63188

Subtotal: 120,23719 120,23719

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 52,22000 = 49,54459

CB18K026 u Bomba de desplaçament positiu de fus excèntric
marca NETZCH o equivalent model
NM021BY01L06B, cabal:0.5 m3/h, pressió d'impulsió
de 2BAR, fluid a bombejar
POLIELECTROLIT.Potencia d'accionament: 0.37 kW
i 1500 rpm. Inclou variador de freqüència.

1,000 /R x 1.250,00000 = 1.185,95825

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 37,69000 = 35,75901

Subtotal: 1.271,26185 1.271,26185

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,40474

COST DIRECTE 1.393,90378
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.393,90378

P-223 OJ1S010 u Subministre i col·locació de pont giratori radial per a
recollida de llots i flotants en decantador circular.
Marca DAGA model MR06B o equivalent. Amb 20 m
de diàmetre de rodadura. Pasarel·la construida en
acer laminat S-235 JR amb barana a ambdós costats
en acer al carboni. Motor eléctric asincrono trifàsic
amb rotor de gabia de esquirol. Potencia 0.37kW.
Campana central en acer inoxidable S-235 JR amb
suport per a fixació pasarel·la, de 2,8 m x 1,5 m.
Deflector central perimetral per a fixació al decantador
H= 1,5m, diàmetre 3 m. Tolva de flotants formada per
arqueta en aer inoxidable AISI-316, amplada de la
tolva 800 mm.

Rend.: 0,944 25.006,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,200 /R x 21,80000 = 143,17797

A0150000 h Manobre especialista 6,000 /R x 19,66000 = 124,95763

A0112000 h Cap de colla 3,200 /R x 23,08000 = 78,23729

Subtotal: 346,37289 346,37289

Maquinària

CJ11S010 u Pont giratori radial per a recollida de llots i flotants en
decantador circular. Marca DAGA model MR06B o

1,000 /R x 22.411,0000 = 23.740,46610
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equivalent. Amb 20 m de diàmetre de rodadura.
Pasarel·la construida en acer laminat S-235 JR amb
barana a ambdós costats en acer al carboni. Motor
eléctric asincrono trifàsic amb rotor de gabia de
esquirol. Potencia 0.37kW. Campana central en acer
inoxidable S-235 JR amb suport per a fixació
pasarel·la, de 2,8 m x 1,5 m. Deflector central
perimetral per a fixació al decantador H= 1,5m,
diàmetre 3 m. Tolva de flotants formada per arqueta
en aer inoxidable AISI-316, amplada de la tolva 800
mm.

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 10,000 /R x 52,22000 = 553,17797

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 9,000 /R x 37,69000 = 359,33263

Subtotal: 24.652,97670 24.652,97670

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 6,92746

COST DIRECTE 25.006,27705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25.006,27705

P-224 OK1AV104 u Sub. i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 40mm, per a pressió nominal de
16bar, fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304
i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 169,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

Subtotal: 31,39000 31,39000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

Subtotal: 6,25650 6,25650

Materials

BF1DC104 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 40mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 131,72000 = 131,72000

Subtotal: 131,72000 131,72000

COST DIRECTE 169,36650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,36650

P-225 OK1AV105 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 50mm, pressió
nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 180,19 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

Subtotal: 31,39000 31,39000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

Subtotal: 6,25650 6,25650

Materials

BF1DC105 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 50mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 142,54000 = 142,54000

Subtotal: 142,54000 142,54000

COST DIRECTE 180,18650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,18650

P-226 OK1AV106 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 65mm fabricat amb
virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

Rend.: 1,000 195,85 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 31,39000 31,39000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

Subtotal: 6,25650 6,25650

Materials

BF1DC010 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 65mm fabricat amb virolles d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

1,000      x 158,20000 = 158,20000

Subtotal: 158,20000 158,20000

COST DIRECTE 195,84650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,84650

P-227 OK1AV115 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 150mm, pressió
nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 262,71 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

Subtotal: 31,39000 31,39000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

Subtotal: 6,25650 6,25650

Materials

BF1DC115 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 150mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 225,06000 = 225,06000

Subtotal: 225,06000 225,06000

COST DIRECTE 262,70650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 262,70650

P-228 OK1AV125 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 200mm, pressió
nominal 16bar, fabricat amb virolller d'acer inosidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

Rend.: 1,000 371,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 19,66000

Subtotal: 30,56000 30,56000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

Subtotal: 6,25650 6,25650

Materials

BF1DC120 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 200mm, per a pressió nominal de 16bar,
fabricat amb virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides
d'acer al carboni.

1,000      x 334,59000 = 334,59000

Subtotal: 334,59000 334,59000

COST DIRECTE 371,40650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,40650

P-229 OK1AV130 u Subministre i muntatge de carret telescòpic de
desmuntatge de diàmetre nominal 300mm fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer
al carboni.

Rend.: 1,000 618,72 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

Subtotal: 31,39000 31,39000

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,150 /R x 41,71000 = 6,25650

Subtotal: 6,25650 6,25650

Materials

BF1DC135 u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre
nominal 300mm fabricat amb virolles d'acer inoxidable
AISI304 i brides d'acer al carboni.

1,000      x 581,07000 = 581,07000

Subtotal: 581,07000 581,07000

COST DIRECTE 618,71650
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 618,71650

P-230 OK1V1VC02 u Subministre i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. Marca
AVK o similar. Revestiment ceràmic interior i eix
d'acer inoxidable AISI 316 L. GGG-50. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons
a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

Rend.: 1,154 181,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 32,32236

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,00000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 18,89081

Subtotal: 55,21317 55,21317

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,26603

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 4,52513

Subtotal: 7,79116 7,79116

Materials

BFV1C002 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió
mitjançant brides. Marca AVK o equivalent. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Revestiment ceràmic interior i eix d'acer inoxidable
AISI 316 L. GGG-50. Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 15 Kg.

1,000      x 117,79000 = 117,79000

Subtotal: 117,79000 117,79000
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DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,10426

COST DIRECTE 181,89859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,89859

P-231 OK1V1VC04 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 100. UNió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074.

Rend.: 1,000 245,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C005 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.

1,000      x 171,34000 = 171,34000

Subtotal: 171,34000 171,34000

COST DIRECTE 245,46700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,46700

P-232 OK1V1VC06 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

Rend.: 1,000 414,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària
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C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C006 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

1,000      x 340,53000 = 340,53000

Subtotal: 340,53000 340,53000

COST DIRECTE 414,65700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 414,65700

P-233 OK1V1VC08 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 200. Unió mitjançant brides. PN
16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 110 Kg.

Rend.: 1,000 615,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C007 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 200. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides llarga
(DN + 200 mm). Segons a les normes Internacionals
ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074. Pes 68 Kg.

1,000      x 541,08000 = 541,08000

Subtotal: 541,08000 541,08000

COST DIRECTE 615,20700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 615,20700

P-234 OK1V1VC11 u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta
de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 10,5 Kg.

Rend.: 1,000 177,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV1C102 u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió
mitjançant brides. PN 16. Distancia entre brides corta
(0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 10,5 Kg.

1,000      x 103,13000 = 103,13000

Subtotal: 103,13000 103,13000

COST DIRECTE 177,25700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 177,25700

P-235 OK1V2VP02 u Subministre i col·locació de vàlvula de papallona de
fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 250.
PN 10. Amb actuador elèctric, Trifàsic, tot o res, amb
2 finals de carrera, 2 limitadors de PAR, indicador
mecànic de posició i volant de maniobra
d'emergència. Amb transmissor electrònic de posició
senyal de sortida 4-20 mA.

Rend.: 0,846 3.073,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 5,45626

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 25,76832

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 44,08983

Subtotal: 75,31441 75,31441

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 6,17258

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 4,45508

Subtotal: 10,62766 10,62766

Materials

BFV2MA09 u Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb
junt automàtic. DN 250. PN 10. Amb actuador
elèctric, Trifàsic, tot o res, amb 2 finals de carrera, 2
limitadors de PAR, indicador mecànic de posició i
volant de maniobra d'emergència. Amb transmissor
electrònic de posició senyal de sortida 4-20 mA.

1,000      x 2.985,65000 = 2.985,65000
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Subtotal: 2.985,65000 2.985,65000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,50629

COST DIRECTE 3.073,09836
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.073,09836

P-236 OK1V2VP06 u Subministre i col·locació de vàlvula de maneguet de
deformació el·làstica sèrie ''PIC'' fundició/alumini i
PVC de DN 300, PN 16 i obertura d'entrada del fluid
de Rp 3/4''

Rend.: 1,000 3.336,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 37,30000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

Subtotal: 63,71600 63,71600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV2MA06 u Vàlvula de maneguet de deformació el·làstica sèrie
''PIC'' fundició/alumini i PVC de DN 300, PN 16 i
obertura d'entrada del fluid de Rp 3/4''

1,000      x 3.264,00000 = 3.264,00000

Subtotal: 3.264,00000 3.264,00000

COST DIRECTE 3.336,70700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.336,70700

P-237 OK1V4RE01 u Subministre i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. Marca AVK o similar. Unió
mitjançant brides. DIN 3202/1. Seient elàstic amb eix
dret, GGG-50 . PN 16. DN 60-65.  Pes 13.7 Kg

Rend.: 1,353 354,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 16,11234

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 3,41168

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 18,65000 = 27,56837

Subtotal: 47,09239 47,09239

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 3,85957

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 2,78566
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Subtotal: 6,64523 6,64523

Materials

BFV4PA01 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65.
PN 16. Pes 13.7 Kg

1,000      x 299,57000 = 299,57000

Subtotal: 299,57000 299,57000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,94185

COST DIRECTE 354,24947
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,24947

P-238 OK1V4RE05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
amb clapeta basculant. DN 150. PN 16. Pes 35 Kg

Rend.: 1,000 551,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials

BFV4PA05 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 150.
PN 16. Pes 35 Kg

1,000      x 476,96000 = 476,96000

Subtotal: 476,96000 476,96000

COST DIRECTE 551,08700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 551,08700

P-239 OK1V4RE07 u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció
amb clapeta basculant. DN 200. PN 16. Pes 105 Kg

Rend.: 1,000 1.030,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 38,72000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,08000 = 4,61600

Subtotal: 65,13600 65,13600

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,100 /R x 52,22000 = 5,22200

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 37,69000 = 3,76900

Subtotal: 8,99100 8,99100

Materials



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

BFV4PA06 u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 200.
PN 16. Pes 60 Kg

1,000      x 956,74000 = 956,74000

Subtotal: 956,74000 956,74000

COST DIRECTE 1.030,86700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.030,86700

P-240 OL11011 u Subministre i col·locació de cargol transportador
fangs 3 m de longitud marca NUTECO o equivalent,
model TF-220/TR FANGOS 3,0M I304. Inclinació
horitzontal de 10º i cabal fins a 1.6 m3/h. (Inclou
potes suport i boques)

Rend.: 1,000 3.832,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,66000 = 78,64000

A0112000 h Cap de colla 1,800 /R x 23,08000 = 41,54400

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 65,40000

Subtotal: 185,58400 185,58400

Maquinària

CH11B011 u Cargol transportador fangs 3 m de longitud marca
NUTECO o equivalent, model TF-220/TR FANGOS
3,0M I304.  Inclinació horitzontal de 10º i cabal fins a
1.6 m3/h.

1,000 /R x 3.187,34000 = 3.187,34000

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 6,500 /R x 52,22000 = 339,43000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 3,200 /R x 37,69000 = 120,60800

Subtotal: 3.647,37800 3.647,37800

COST DIRECTE 3.832,96200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.832,96200

P-241 OL22H010 u Subministre i col·locació de sitja de fangs rodona de
60 m3 de capacitat. Boca de càrrega de 500
diàmetre. Per descàrrega per gravetat. Alçada de
descàrrega al terra 4.000 mm. Inclou allargar
transportador vertical ''TEF-270'' 1500 mm de la sitja
actual i el desmuntatge de la sitja actual.

Rend.: 0,968 83.428,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 4,000 /R x 23,08000 = 95,37190

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 21,80000 = 135,12397

A0150000 h Manobre especialista 10,000 /R x 19,66000 = 203,09917

Subtotal: 433,59504 433,59504
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Maquinària

CH21B018 u Sitja de fangs rodona de 60 m3 de capacitat. Boca de
càrrega de 500 diàmetre. Per descàrrega per
gravetat. Alçada de descàrrega al terra 4.000 mm.

1,000 /R x 78.456,8700 = 81.050,48554

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 20,000 /R x 52,22000 = 1.078,92562

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 22,000 /R x 37,69000 = 856,59091

Subtotal: 82.986,00207 82.986,00207

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 8,67190

COST DIRECTE 83.428,26901
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83.428,26901

P-242 OM2POL1 u Sub i col polipast manual de 1.000 kg i 5 m de
recurregut de ganxo

Rend.: 1,054 1.026,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 41,36622

A0112000 h Cap de colla 1,200 /R x 23,08000 = 26,27704

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,66000 = 37,30550

Subtotal: 104,94876 104,94876

Maquinària

CI120POL6 u Polipast manual de 1000 kg i 5 m de recorregut de
ganxo. Marca JASO o similar

1,000 /R x 840,00000 = 796,96395

C150G900 h Grua autopropulsada de 20 t 1,000 /R x 53,89000 = 51,12903

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 2,000 /R x 37,69000 = 71,51803

Subtotal: 919,61101 919,61101

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 2,09898

COST DIRECTE 1.026,65875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.026,65875

P-243 OMACON2 u Sub i col de contenidor d'acer al carboni de 4.3 m3 de
volum enrasat

Rend.: 1,054 1.375,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,500 /R x 17,56000 = 41,65085

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 21,89753

Subtotal: 63,54838 63,54838

Maquinària

CI212CON2 U Contenidor d'acer al carboni de 4,3 m3 de volum.
Longitud 3.360 mm, alçada 1.015 mm, amplada 1.810
mm, gruix de fons 4 mm, gruix de les parets laterals 3
mm. Marca CONSTRUMET o similar

1,000 /R x 1.201,29000 = 1.139,74383

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 52,22000 = 99,08918

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 2,000 /R x 37,69000 = 71,51803
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Subtotal: 1.310,35104 1.310,35104

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 1,27097

COST DIRECTE 1.375,17039
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.375,17039

P-244 OV10 u Subministre i col·locació filtre tambor rotatiu Hidrotech
model 801 amb una capacitat de tractament de 24 l/s

Rend.: 1,000 37.581,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,66000 = 39,32000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

Subtotal: 72,66000 72,66000

Maquinària

CA5 u Filtre tambor rotatiu Hidrotech model 801 amb una
capacitat de tractament de 24 l/s

1,000 /R x 36.000,0000 = 36.000,00000

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 10,000 /R x 52,22000 = 522,20000

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 20,000 /R x 49,34000 = 986,80000

Subtotal: 37.509,00000 37.509,00000

COST DIRECTE 37.581,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37.581,66000

P-245 OV11 u Subministrament i col·locació d'un equip de
desinfecció ultraviolada

Rend.: 1,000 24.072,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,66000 = 39,32000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,08000 = 11,54000

Subtotal: 72,66000 72,66000

Maquinària

CA6 u Subministrament i col·locació d'un equip de
desinfecció ultraviolada

1,000 /R x 24.000,0000 = 24.000,00000

Subtotal: 24.000,00000 24.000,00000

COST DIRECTE 24.072,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24.072,66000

P-246 OV03A u Subministrament i col·locació d'un agitador
submergible FLYGHT SR 4410,011o equivalent de 2
pales de diàmetre 1,6 m

Rend.: 1,000 19.007,58 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,08000 = 6,92400

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000

Subtotal: 58,03400 58,03400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 42,98000 = 12,89400

CA11U010 h Agitador submergible FLYGT SR 4410.011 o
equivalent amb hèlix 475 de 2 pales de diàmetre 1,6
m, motor de 2,3 kW  50 Hz  1375 rpm, i reductor entre
el motor i l'hèlix. Velocitat de l'hèlix de 40 rpm i
protecció del motor IP 68

1,000 /R x 18.936,6500 = 18.936,65000

Subtotal: 18.949,54400 18.949,54400

COST DIRECTE 19.007,57800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19.007,57800

P-247 OV03B h Agitador submergible de 2 pales de 0,5 m de diàmetre Rend.: 1,000 5.070,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 1,000 /R x 19,72000 = 19,72000

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 20,49000

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,08000 = 6,92400

Subtotal: 58,03400 58,03400

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 42,98000 = 12,89400

CA11U011 h Agitador submergible amb hèlix de 2 pales de
diàmetre 0,5 m

1,000 /R x 5.000,00000 = 5.000,00000

Subtotal: 5.012,89400 5.012,89400

COST DIRECTE 5.070,92800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.070,92800

P-248 OV04A U Subministre i col·locació de planta de recepció de
fangs HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 amb cabal màxim
de 30-100 m3/h, llum de malla de 6mm i diàmetre de
tamís de 780 mm. Premsa de residus integrada amb
altura de descàrrega de 1682 mm. Compactació del
residu fins aprox. 30-35 % MS amb connexió per
aigua de rentat

Rend.: 1,000 38.555,25 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 3,000 /R x 20,49000 = 61,47000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,08000 = 23,08000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

Subtotal: 106,35000 106,35000

Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 37,69000 = 37,69000

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 52,22000 = 104,44000

CA302 u Planta de recepció de fangs marca
HUBER-ROTAMAT Ro 3.1 o similar, amb cabal
màxim de 30-100 m3/h, llum de malla de 6mm i
diàmetre de tamís de 780 mm. Premsa de residus
integrada amb altura de descàrrega de 1682 mm.
Compactació del residu fins aprox. 30-35 % MS amb
connexió per aigua de rentat

1,000 /R x 38.306,7700 = 38.306,77000

Subtotal: 38.448,90000 38.448,90000

COST DIRECTE 38.555,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38.555,25000

P-249 OV08A u Subministre i col·locació d'equip de preparació de
polielectrolit marca OBL / ITT Water & Wastewater
España o equivalent, tipus POLISOL model PKB 850
Q. Amb una producció horària de 850 l/h i
concentració variable de 0,1 a 0,5 %. Amb cuba de
polipropilè de 2 compartiments, 850 l de capacitat i
dimensions 1.400 x 760 x 970 mm. 2 agitadors de
0,18 kW i 150 rpm. Cargol dosificador amb cabal
mín./màx. de 1,5 Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a 32 rpm,
amb motor de 0,18 kW i motovariador mecànic amb
indicador %.

Rend.: 1,000 10.090,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0130000 h Manobre especialista 5,000 /R x 20,49000 = 102,45000

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 65,40000

A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 23,08000 = 46,16000

Subtotal: 214,01000 214,01000

Maquinària

CA306 u Equip de preparació de polielectrolit marca OBL / ITT
Water & Wastewater España o equivalent, tipus
POLISOL model PKB 850 Q. Amb una producció
horària de 850 l/h i concentració variable de 0,1 a 0,5
%. Amb cuba de polipropilè de 2 compartiments, 850 l
de capacitat i dimensions 1.400 x 760 x 970 mm. 2

1,000 /R x 9.734,76000 = 9.734,76000
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agitadors de 0,18 kW i 150 rpm. Cargol dosificador
amb cabal mín./màx. de 1,5 Kg/h a 6 rpm - 5,5 Kg/h a
32 rpm, amb motor de 0,18 kW i motovariador
mecànic amb indicador %.

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 52,22000 = 104,44000

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 1,000 /R x 37,69000 = 37,69000

Subtotal: 9.876,89000 9.876,89000

COST DIRECTE 10.090,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.090,90000

P-250 OV0901 u Compressor de pistó amb transmissió per corretges
de la marca COMPAIR o equivalent, model
CLC103BD. Tensió 400/3/50 (V/F/HZ), cabal de 233
l/min, pressió de 8 bars

Rend.: 1,000 508,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0132000 h Peó 0,700 /R x 19,72000 = 13,80400

Subtotal: 13,80400 13,80400

Maquinària

CZ12U00H u Compressor de pistó amb transmissió per corretges
de la marca COMPAIR o equivalent, model
CLC103BD. Tensió 400/3/50 (V/F/HZ), cabal de 233
l/min, pressió de 8 bars

1,000 /R x 495,00000 = 495,00000

Subtotal: 495,00000 495,00000

COST DIRECTE 508,80400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 508,80400

P-251 OZ10A10 u Subministre i col·locació de sensor òptic +
portasondes + transmissor, per mesura d'oxigen
dissolt. Sensor amb rang 0 - 20 mg/l., amb cable 7 m.
Transmissor LCD 2 líneas, alimentació 230 V AC i
senyal de sortida de 4-20 mA

Rend.: 0,971 2.330,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,300 /R x 17,98000 = 24,07209

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 20,24717

Subtotal: 44,31926 44,31926

Maquinària

C400B019 u Sensor òptic + portasondes + transmissor, per
mesura d'oxigen dissolt. Sensor amb rang 0 - 20
mg/l., amb cable 7 m. Transmissor LCD 2 líneas,
alimentació 230 V AC i senyal de sortida de 4-20 mA

1,000 /R x 2.219,00000 = 2.285,27291
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Subtotal: 2.285,27291 2.285,27291

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,88639

COST DIRECTE 2.330,47856
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.330,47856

P-252 OZ20A10 u Sub. i col. mesurador de pH i controlador Rend.: 1,054 1.641,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 18,65275

A0160000 h Peó 1,400 /R x 17,98000 = 23,88235

Subtotal: 42,53510 42,53510

Maquinària

C440B010 U Mesurador de pH amb controlador. Marca HACH
LANGE o similar. Sensor diferencial de pH, digital,
cos RYTON, 10 m. cable. Muntatge en immersió o
by-pass. Amb sensor de temperatura NTC.
Controlador universal monocanal 220 VCA. Pértiga
de PVC 2,3 m per a sensor 1'' en immersió.

1,000 /R x 1.684,00000 = 1.597,72296

Subtotal: 1.597,72296 1.597,72296

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,85070

COST DIRECTE 1.641,10876
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.641,10876

P-253 OZ30A20 u Subministre i col·locació mesurador potencial Redox,
amb 10 m de cable i transmissor per a control total de
la nitrificació/desnitrificació.

Rend.: 1,054 3.451,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,600 /R x 17,98000 = 27,29412

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,66000 = 18,65275

Subtotal: 45,94687 45,94687

Maquinària

C421B010 u Mesurador Redox amb controlador per a nitrificació
/desnitrificació. Marca ZÜLLIG o similar.  Amb 10 m
de cable i transmissor per a control total de la
nitrificació/desnitrificació.

1,000 /R x 3.588,00000 = 3.404,17457

Subtotal: 3.404,17457 3.404,17457

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,91894

COST DIRECTE 3.451,04038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.451,04038
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P-254 OZ6Q010 u Sub i col mesurador electromagnètic de cabal, DN 80.
Rang ajustable a max. 3200 l/min. Conductividad
mínima 5 µS/cm (20 µS/cm en aigua
desmineralizada). Recobriment: Poliuretà. Connexió a
procés: PN16, St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1
(DIN2501) Elèctrodes: 1.4435/316L Calibratge: 0.5%
Test addicional. certificat: Sense Homologació: Zona
no classificada Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X
Cable, versió remota: No utilitzat Entrada de cable:
Prensaestopa M20 (EEx d > rosca M20)
Alimentació;display: 85-260VAC, WEA, 2-línia +
pulsadors

Rend.: 1,054 1.277,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 17,98000 = 17,05882

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 19,66000 = 11,19165

Subtotal: 28,25047 28,25047

Maquinària

C480Q019 u Mesurador electromagnètic de cabal, DN 80. Rang
ajustable a max. 3200 l/min. Conductividad mínima 5
µS/cm (20 µS/cm en aigua desmineralizada).
Recobriment: Poliuretà. Connexió a procés: PN16,
St37-2/FE 410W B, brida EN1092-1 (DIN2501)
Elèctrodes: 1.4435/316L Calibratge: 0.5% Test
addicional. certificat: Sense Homologació: Zona no
classificada Capçal: Compacte Alu, IP67 NEMA4X
Cable, versió remota: No utilitzat Entrada de cable:
Prensaestopa M20 (EEx d > rosca M20)
Alimentació;display: 85-260VAC, WEA, 2-línia +
pulsadors

1,000 /R x 1.315,78000 = 1.248,36812

Subtotal: 1.248,36812 1.248,36812

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,56501

COST DIRECTE 1.277,18360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.277,18360

P-255 PPA000SS pa Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i
Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat
i Salut

Rend.: 1,000 38.047,44 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-256 PPA300L pa Partida alçada a justificar per a tasques necessàries
durant l'execucció de les obres per tal de mantenir en
complert funcionament les instal·lacions existents a
l'EDAR, inclosos materials, equips i mà d'obra
necessària

Rend.: 1,000 15.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-257 PPA3100L pa Partida alçada a justificar per a localització i
desviaments de serveis a l'EDAR

Rend.: 1,000 4.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-258 PPA5E010 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de
personal i manteniment (costos fixes) de l'EDAR
durant el període de proves segons Estudi
d'explotació.

Rend.: 1,000 8.419,84 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-259 PPA5E020 pa Partida alçada d'abonament íntegre per la part de
reactius, fangs i energia elèctrica (costos variables)
durant el període de proves segons Estudi
d'explotació.

Rend.: 1,000 4.811,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-260 R1100007 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE TENDO
D'ACER Y1860 57 PER A TESAR DE 0,6', CORDO
NO ADHERENT, PLASTIFICAT I GREIXAT. TOT
INCLOS I ACABAT.

Rend.: 1,000 6,73 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-261 R1100008 M SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ
D'ANCORATGE D'ACER FOS PER A TENDONS DE
0,6'', INCLÒS TIBAT, TOTALMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 168,37 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-262 R61006SS m2 SUBMINISTRE I COL·LOCACIO DE TRAPA DE
PLANXA D'ACER GALVANITZADA, GOFRADA I
PLEGADA DE 3 MM AMB SOLAPA PER EVITAR
L'ENTRADA D'AIGUA DE PLUJA, INCLOU
BASTIMENT, PUNY, AGAFADORS, CARGOLERIA,
PASSADOR DE SEGURETAT I TANCA,
TOTALMENT ACABADA.

Rend.: 1,000 301,79 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-263 R6210020 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR
AMB PINTURA ANTI-CARBONATACIO, DUES
MANS. TOT INCLOS I ACABAT.

Rend.: 1,000 8,30 €

______________________________________________________________________________________________________________



PROJECTE D´AMPLIACIÓ DE L´EDAR I L´ERA DE MONT-ROIG DEL CAMP (BAIX CAMP)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 08/05/12 Pàg.: 139

PARTIDES ALÇADES

XPA800R pa Partida alçada a justificar per a la instal·lació de
difusors testimoni

Rend.: 1,000 2.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA100I pa Partida alçada a justificar per a imprevistos a l'obra Rend.: 1,000 100.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA700R pa Partida alçada a justificar per connexions entre
conduccions existents i noves . Inclòs el buidat de les
arquetes per les obres de connexió.

Rend.: 1,000 12.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA700R2 pa Partida alçada a justificar per l'adequació de l'arqueta
existent de recirculació i purga per rebre l'aigua
procedent de fosses sèptiques, inclós buidat de
l'arqueta, neteja i impermeabilització. Inclós la
connexió amb l'arqueta de buidats i drenatges per
bombament de recirculació a capçalera de planta.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA700R3 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de
residus de l'obra

Rend.: 1,000 2.177,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA7EN01 pa Partida alçada a justificar per despeses de la
companyia elèctrica per ampliació de potència. Inclou
descàrrec per substitució del transformador, drets
d'extensió per l'ampliació, drets d'accès i verificació
dels equips de Mesura per part de la compyia
elèctrica.

Rend.: 1,000 22.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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1. EXPROPIACIONS 

A continuació es troba la descripció de les finques de l’EDAR Mont-roig que van ser 

expropiades per la construcció de la depuradora. 

Aquestes finques estan situades a la urbanització de Terres Noves de Mont-roig del 

Camp i les seves dades són: 

 

- Finca 1: Polígon 42 Parcel·la 158 

Referència cadastral: 43093A042001580000PD 

Superfície de sòl:  17.139 m2
  

- Finca 2: Polígon 42 Parcel·la 159 

Referència cadastral: 43093A042001590000PX 

Superfície de sòl:  15.857 m2  

- Finca 3: Polígon 42 Parcel·la 160 

Referència cadastral: 43093A042001600000PR 

Superfície de sòl:  7.180 m2
  

 

Dins d’aquestes finques es troba ubicada l’ampliació de l’EDAR + l’ERA. Per tant, per 

la realització del present projecte no s’afecta cap nova finca. 

En el plànol número 2 del Document nº2: Plànols, es reflecteix el límit de la parcel·la 

propietat de l’ACA i l’ocupació tant de l’ampliació de l’EDAR com de l’ERA, que queden 

dins d’aquest límit. 

 

2. SERVEIS AFECTATS 

Pel que fa als serveis no s’ha detectat l’afecció a cap servei per a la construcció de 

l’ampliació de la depuradora de Mont-roig del Camp + l’ERA. 
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 1.704.961,71 €

13,00 % Despeses generals SOBRE 1.704.961,71 221.645,02 €

  6,00 % Benefici industrial SOBRE 1.704.961,71 102.297,70 €

Subtotal 2.028.904,43 €

18,00 % IVA SOBRE 2.028.904,43 365.202,80 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 2.394.107,23 €

Despeses per expropiacions 0,00 €

Despeses per serveis afectats 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER L'ADMINISTRACIÓ 2.394.107,23 €

DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL CENT SET AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

DOS MILIONS TRES-CENTS NORANTA-QUATRE MIL CENT SET AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS

PRESSUPOST PER CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

El present Pressupost per a coneixement de l'Administració amb IVA puja a la quantitat de:

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:
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1. PRESENTACIÓ I ANTECEDENTS 

L’objecte del present estudi és la determinació raonada dels costos de posada en 

servei, explotació, conservació i manteniment de l’EDAR + ERA de Mont-roig del 

Camp Àrea Costanera. 

 

2. MANERA DE PORTAR A TERME EL SERVEI 

L'Explotació d'una E.D.A.R i una ERA comporta una sèrie d'activitats que es poden 

concretar en dues (de caire genèric): Operació i Manteniment. 

De forma bàsica, per portar a efecte de manera òptima aquestes activitats, s'han de 

conjugar mitjans de personal i materials. Aquest annex fa referència als mitjans 

humans i la seva organització. 

El personal operador de planta té com a missions fonamentals les següents: 

• Resolució d'avaries, tant elèctriques com materials. 

• Treballs de manteniment (neteja de reixetes, retirada de fangs, maniobres de 
vàlvules, etc.). 

• Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 

• Treballs de conservació (pintat d'elements metàl·lics, cuidat de la jardineria, 
etc.). 

• Vigilància general de les instal·lacions. 

 

2.1 RELACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC-ADMINISTRATIU I 

D'OPERARIS AMB LES SEVES CATEGORIES I 

ESPECIALITATS 

Es proposa com a personal assignat directament al servei: 

• 1 Cap de Planta 

• 1 Oficial de 1ª 

• 3 Operari 
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2.2 ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL I FUNCIONS A 

REALITZAR 

2.2.1 Prefectura de servei 

Cap de Planta. 70% 

Funcions a realitzar 

• Serà el responsable de les incidències del Servei. 

• Dirigirà i controlarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 
com en la seva execució. 

• Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles 
anomalies que tinguin lloc a l'explotació. 

• Tindrà cura de l'estricte compliment de les normes de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 

• Realitzarà tots els estudis que resultin d'utilitat per a la interpretació de la marxa 
del procés i ajustar el sistema. 

• Plantejarà les correccions a realitzar. 

• Controlarà els cabals periòdicament. 

• Realitzarà, d'acord amb les dades de les fulles de control d'explotació, les fulles 
mensuals i informes, que es remetran a la Propietat. 

• Tindrà cura de la sol·licitud d'ofertes de materials, de la realització de 
comandes, de les proves de recepció dels materials, etc. 

• Realitzarà tots els estudis que resultin d'utilitat per a la interpretació de la marxa 
del procés. 

• Informarà a la Propietat dels vessats que inhibeixen del procés biològic. 
Realitzarà la gestió de compres i stocks de magatzem. 

• Supervisarà la documentació de treball i control. 

• Establirà un pla de millores, d'acord amb les directrius de la Propietat. 

• Tindrà poder per a executar quantes ordres emanin de la Propietat. 

• Controlarà els consums d'aigua, energia elèctrica, etc. 

• Gestió compres 

• Estudis , reformes. 

• Control de Qualitat i seguretat 

 

2.2.2 Manteniment-explotació 

Oficial 1ª. 100 % 

Funcions a realitzar 

• Manteniment preventiu ( elèctric, mecànic, obra civil,..) 
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• Manteniment correctiu ( mecànic, elèctric, obra civil,..) 

• Estudis , reformes. 

• Altres ( explotació) 

 

Operaris. 100 % 

Funcions a realitzar 

• Manteniment preventiu ( edar i bombaments,..) 

• Manteniment correctiu ( edar i bombaments,..) 

• Repartiment en torns.  

• Altres ( explotació) 

 

3. CONTROL - ANALÍTICA A REALITZAR 

LABORATORI 

Un laboratori extern i el personal de planta, efectuaran les anàlisis i determinacions per 

aconseguir l'ajust òptim dels paràmetres de funcionament i acoblament de les diverses 

fases del procés, amb objecte d'obtenir el major rendiment de les instal·lacions de 

depuració de que es disposa. Per altra banda, aquestes anàlisis serviran per a 

conèixer el rendiment de la Depuradora i els valors dels paràmetres que ens permetin 

comprovar la qualitat de l'aigua tractada. Aquestes anàlisis es poden realitzar en 

diverses fases del procés: 

• Anàlisis per al control de procés de la línia d'aigua (Pretractament, tractament 
secundari i tractament terciari). 

• Anàlisis per al control de procés de la línia de fangs. 

• Anàlisis especials. 

 

3.1 ANÀLISIS PER AL CONTROL DE PROCÉS DE LA LÍNIA 

D'AIGUA. 

Es recomanen, a títol indicatiu les següents anàlisis: 

3.1.1 Aigua Afluent a la Depuradora 

• Sòlids en suspensió. 

• Sòlids totals. 

• Sòlids sedimentables. 
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• Sòlids volàtils. 

• Contingut en greixos i olis. 

• Demanda Bioquímica d'Oxigen als 5 dies a 20�C (DBO5). 

• Demanda Química d'Oxigen. 

• Nitrogen amoniacal. 

• Nitrogen total. 

• pH. 

• Oxigen dissolt. 

• Temperatura. 

 

3.1.2 Aigua Efluent del Tractament Secundari 

• Sòlids en suspensió. 

• Sòlids sedimentables. 

• Sòlids volàtils. 

• Demanda Bioquímica de l'Oxigen. 

• Demanda Química de l'Oxigen. 

• Nitrogen amoniacal. 

• Nitrogen total. 

• pH. 

• Oxigen dissolt. 

• Temperatura. 

 

3.1.3 Aigua Efluent del Tractament Secundari 

• Sòlids en suspensió. 

• Sòlids sedimentables. 

• Sòlids volàtils. 

• Demanda Bioquímica de l'Oxigen. 

• Demanda Química de l'Oxigen. 

• Nitrogen amoniacal. 

• Nitrogen total. 

• pH. 

• Oxigen dissolt. 

• Temperatura. 

• Nematodes intestinals 
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• Escherichia coli 

 

Un cop realitzades i valorades aquestes anàlisis, podrem conèixer els rendiments del 

procés de depuració en la Línia d'Aigua i en les seves diverses fases. 

 

3.2 ANÀLISIS PER AL CONTROL DE PROCÉS DE LA LÍNIA D E 

FANGS. 

3.2.1 Recirculació de fangs: 

• Sòlids en suspensió en volum/volum a 30 min. 

• Sòlids en suspensió en pes. 

• Sòlids volàtils en pes. 

• Oxigen dissolt. 

• Volum recirculat. 

 

3.2.2 Fangs en excés: 

• Sòlids en suspensió en volum/volum a 30 min. 

• Sòlids en suspensió en pes. 

• Sòlids volàtils en pes. 

• Oxigen dissolt. 

• Volum purgat. 

 

A partir d'aquestes anàlisis es determinaran els següents paràmetres que serveixen 

per a conèixer l'estat de la Planta: 

• kg/dia de M.S. en excés. 

• kg/dia de M.S. a cuba aireació. 

• Càrrega màssica. 

• Edat del fang. 
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3.3 ANÀLISIS ESPECIALS. 

Es realitzarien quants assaigs i anàlisis siguin necessaris per a determinar les causes 

de les anomalies que poden aparèixer en les diferents fases del procés de tractament 

d'aigua. 

 

4. MITJANS TÈCNICS I MATERIALS A EMPRAR PER A 

L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Per a poder resoldre a la major brevetat qualsevol avaria o incidència que tingui lloc a 

la Planta Depuradora, així com atendre als treballs de manteniment preventiu, es 

disposa en el Pressupost del Projecte d'unes partides per dotar l'E.D.A.R + ERA dels 

mitjans adequats. La definició d'aquestes partides es farà d'acord amb la Direcció 

d'Obra en el transcurs de la mateixa. 

Els mitjans auxiliars a considerar serien els següents: 

- Nivell mínim de recanvis. 

- Dotació de taller. 

- Dotació d'equips de seguretat i higiene. 

 

4.1 NIVELL MÍNIM DE RECANVIS 

En el pressupost d’equips mecànics del projecte, existeix un capítol destinat a 

mantenir un nivell mínim de recanvis. 

 

4.2 DOTACIÓ D’EINES 

En el pressupost d’equips mecànics del projecte, existeix un capítol destinat a 

mantenir un nivell mínim d’eines. 

 

4.3 EQUIPAMENTS DE SEGURETAT 

En el pressupost d’equips mecànics del projecte, existeix un capítol destinat a 

mantenir un nivell mínim d’elements de seguretat. 
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5. PRESSUPOST 

5.1  COSTOS FIXES 

5.1.1 Despeses de personal 

Pel càlcul dels costos de personal s'ha tingut en compte el personal mínim 
imprescindible per realitzar les operacions de control, explotació, operació, 
manteniment i conservació de la planta i el bombament associat. 

El control de funcionament, així com les gestions d'administració, compres i relacions 
amb l'Administració, el realitzarà un Cap de Servei amb una categoria mínima de titulat 
mitjà. 

El manteniment, conservació i explotació de la Planta i Estació de Bombament 
(reparacions, engreixos, etc…) estarà a càrrec dels operaris del servei amb categoria 
d'oficials electromecànics. 

Així doncs, els costos de personal són: 

DESCRIPCIÓ 
COST 

EMPRESA 
COST 

EMPRESA 

      €/any x ud   
€/any 

TOTAL   

0,70 Cap de planta 60.000,00 42.000,00 
1,00 Oficial 1ª 30.000,00 30.000,00 
3,00 Operari 25.000,00 75.000,00 

  
TOTAL 147.000,00 

5.1.2 Costos de manteniment i conservació  

S'inclouen en aquest apartat els costos derivats del manteniment preventiu i correctiu 
de les màquines, equips de la planta i conduccions associades, així com de l'obra civil. 
Aquests costos, per tant, contemplen greixos i olis, recanvis i reparacions. 

No s'inclouen en el preu la substitució i/o reparació d'equips per defecte de fabricació o 
disseny que queden coberts per la garantia del constructor i formen part dels preus 
unitaris del projecte. 

El desglòs general dels mateixos és el següent: 

Reparacions 
.....................................
...... 12.000,00 €/any 

Olis i greixos 
.....................................
...... 4.000,00 €/any 

Conservació 
.....................................
...... 10.000,00 €/any 

    
SUMA ..................................... 26.000,00 €/any 
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...... 

5.1.3 Varis 

En aquest apartat s'inclouen tots els costos de menor 
identitat com són: 

 - Equipament i vestuari 1.000,00 €/any 
 - Anàlisi de laboratori 3.000,00 €/any 
 - Costos administratius i varis 1.000,00 €/any 
 - Assegurances 3.000,00 €/any 

    
TOTAL 

  
8.000,00 €/any 

5.1.4 Energia elèctrica (Terme de potència) 

E.D.A.R + ERA 5.000,00 € 
    

TOTAL 
 

5.000,00 €/any 

5.1.5 Resum 

 - Personal 147.000,00 €/any 
 - Manteniment i Conservació 26.000,00 €/any 
 - Varis 8.000,00 €/any 
 - Energia elèctrica  5.000,00 €/any 

    
Total execució 
material 

 
186.000,00 €/any 

 
 

5.2 COSTOS 

VARIABLES 

Els costos que es contemplen en aquest capítol són aquells que depenen directament 
del cabal tractat en planta i es consideren proporcionals al mateix. Té, per tant, un 
tractament diferent que els costos fixos que són independents de la quantitat d'aigua a 
tractar. El càlcul d'aquest costos es resumeix en els apartats següents: 

5.2.1 Reactius pel deshidratat de fangs 

La producció de fangs segons l'annex inclòs en el projecte és: 

Quantitat de fangs diaris 
temporada alta: 3.000,00 kg/d 
Total dies : 90,00 dies 

TOTAL temporada alta 270,00 Tm 
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Quantitat de fangs diaris 
temporada baixa: 630,00 kg/d 
Total dies : 275,00 dies 

TOTAL temporada 
baixa 173,25 Tm 

TOTAL ANUAL 443,25 Tm/any 

Dosificació de polielectrolit: 10,00 
kg.poli/Tn.M
S 

Quantitat de reactiu: 4.432,50 kg/any 

Preu de polielectrolit: 3,12 €/kg 
    

Cost de reactius pel secat de 
fangs 13.829,40 €/any 
 
 
5.2.2 Transport de fangs 

La quantitat de fang deshidratat a retirar ha estat calculat en l'annex 
corresponent. 

Total fangs: 443,25 TMF/any 
Sequedat del fang 20,00 % 
Densitat del fang: 1,05 TMF/m3 
Volum anual de fang sec: 2.110,71 m3 
Nombre de camions de 14 m3 150,77 camions/any 
Preu transport  14,04 €/TMF 

    
Cost del transport de fangs  6.223,23 €/any 
 
 
5.2.3 Retirada de residus 

Sorres  
  

   Producció diària en temporada alta  666,00 Kg/d 
Total dies 90,00 d 
Producció total en proves en temporada 
alta 59,94 Tn 
Producció diària en temporada baixa  150,00 Kg/d 
Total dies 275,00 d 
Producció total en proves en temporada 
baixa 41,25 Tn 
Preu transport i cànon 90,00 €/Tn 

    
Cost del transport de residus  9.107,10 €/any 
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5.2.4 Energia elèctrica 
Temporada 
alta 

Temporada 
baixa  

E.D.A.R + ERA 50.000,00 30000 
    

Cost de l'energia elèctrica  50.000,00 30.000,00 
 
 
5.2.6 Resum 

Costos Variables  

 - Reactius deshidratat de fangs 13.829,40 €/any 
 - Transport de fangs 6.223,23 €/any 
 - Retirada de residus 9.107,10 €/any 
 - Energia elèctrica 80.000,00 €/any 

    
Total execució m aterial 
: 109.159,73 €/any 

5.3 RESUM DEL PRESSUPOST 

Costos fixes 186.000,00 €/any 
Costos variables 109.159,73 €/any 

Total execució material  295.159,73 €/any 

13% Despeses generals 38.370,76 €/any 
6% Benefici industrial 17.709,58 €/any 

Suma 351.240,08 €/any 

8% I.V.A. 28.099,21 €/any 

Pressupost d'execució per contract e 379.339,28 €/any 

Cost per m3 d'aigua tractada (s/IVA) 0,1736 €/m3 
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6. PRESSUPOST DEL PERÍODE DE PROVES 

DE LES INSTAL·LACIONS (1 MES) 

6.1 COSTOS 

FIXES 

6.1.1 Personal 

Pel càlcul dels costos de personal s'ha tingut en compte el personal mínim 
imprescindible per realitzar les operacions de control, explotació, operació, 
manteniment i conservació de la planta, tenint en compte que el període de proves 
és d'un mes. 

El control de funcionament, així com les gestions d'administració, compres i 
relacions amb l'Administració, el realitzarà un Cap de Servei amb una categoria 
mínima de titulat mitjà. 

El manteniment, conservació i explotació de la Planta i Estació de Bombament 
(reparacions, engreixos, etc…) estarà a càrrec dels operaris del servei amb 
categoria d'oficials electromecànics. 

Així doncs, els costos de personal són: 

DESCRIP
CIÓ 

COST 
EMPRESA 

COST 
EMPRESA 

COST 
EMPRE

SA 

      €/any x ud   €/any TOTAL 

PERIOD
E 

PROVE
S, € 

0,70 Cap de planta 60.000,00 42.000,00 3.500,00 
0,50 Oficial 1ª 30.000,00 15.000,00 1.250,00 
1,50 Operari 25.000,00 37.500,00 3.125,00 

  
TOTAL 7.875,00 

6.1.2 
Costos de  manteniment i 
conservació 

S'inclouen en aquest apartat els costos derivats del manteniment preventiu de les 
màquines durant el període de proves.  Aquests costos contemplen, per tant, els 
olis i greixos.  

No s'inclouen en el preu la substitució i/o reparació d'equips per defecte de 
fabricació o disseny que queden coberts per la garantia del constructor i formen 
part dels preus unitaris del projecte. 

El desglòs general dels mateixos és el següent: 
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Olis i greixos 
...............................
............ 333,33 € 

Conservaci
ó 

...............................

............ 833,33 € 
    

SUMA 
...............................
............ 1.166,67 € 

6.1.3 Varis 

En aquest apartat s'inclouen tots els costos de menor 
identitat com són: 

 - Anàlisi de laboratori 250,00 € 
 - Costos administratius i varis 83,33 € 

    
TOTAL 

  
333,33 € 

6.1.4 Energia elèctrica (Terme de potència)  

E.D.A.R + ERA 416,67 € 
    

TOTAL 
 

416,67 € 
 
 
6.1.5 Resum 

 - Personal 7.875,00 € 
 - Manteniment i Conservació 1.166,67 € 
 - Varis 333,33 € 
 - Energia elèctrica  416,67 € 

    
Total execució material  

 
9.791,67 € 

 
 

6.2 COSTOS VARIABLES  

Els costos que es contemplen en aquest capítol són aquells que depenen 
directament del cabal tractat en planta i es consideren proporcionals al mateix. Té, 
per tant, un tractament diferent que els costos fixos que són independents de la 
quantitat d'aigua a tractar. El càlcul d'aquest costos es resumeix en els apartats 
següents: 

6.2.1 Reactius pel deshidratat de fangs 

La producció de fangs segons l'annex inclòs en el projecte és el següent. S'han 
inclòs les dues possibilitats: que les proves es realitzin en temporada alta o en 
temporada baixa: 
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Quantitat de fangs diaris 
temporada alta: 3.000,00 kg/d 
Total dies : 30,00 dies 

TOTAL temporada alta 90,00 TMS 

Dosificació de polielectrolit: 10,00 
kg.poli/T
MS 

Quantitat de reactiu: 900,00 kg 
Preu de polielectrolit: 3,12 €/kg 

    
Cost de reactius pel deshidratat 
de fangs 2.808,00 

€/prove
s 

     Quantitat d e fangs diaris 
temporada baixa: 630,00 kg/d 
Total dies : 30,00 dies 

TOTAL temporada baixa 18,90 Tm 

Dosificació de polielectrolit: 10,00 
kg.poli/T
n.MS 

Quantitat de reactiu: 189,00 kg 
Preu de polielectrolit: 3,12 €/kg 

    
Cost de reactius pel deshidratat 
de fangs 589,68 

€/prove
s 

6.2.2 Transport de fangs 

La quantitat de fang deshidratat a retirar ha sigut calculat en l'annex 
corresponent. S'ha diferenciat segons si les proves es realitzen en 
temporada alta o baixa: 

Total fangs en temporada alta:  90,00 TMS 
Sequedat del fang 20,00 % 
Densitat del fang: 1,05 Tn/m3 
Total fangs en 
temporada alta: 450,00 TMF 
Volum  de fang deshidratat en un 
mes: 428,57 m3 

Nombre de camions de 14 m3 71,43 
camions/
any 

Preu transport  14,04 €/TMF 
    

Cost del transport de fangs en 
temporada alta 6.318,00 € 

     Total fangs en temporada baixa:  18,90 TMS 
Sequedat del fang 20,00 % 
Densitat del fang: 1,05 Tn/m3 
Total fangs en temporada baixa: 94,50 TMF 
Volum  de fang deshidratat en dos 
mesos: 90,00 m3 
Nombre de camions de 14 m3 15,00 camions/
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any 
Preu transport  14,04 €/TMF 

    
Cost del transport de fangs en 
temporada alta 1.326,78 € 

     
     6.2.3 Retirada de residus  

   Sorres  
   

    Producció diària en temporada 
alta 666,00 Kg/d 
Total dies 30,00 d 
Producció total en proves en 
temporada alta 19,98 Tn 
Preu transport i cànon 90,00 €/Tn 

 
    

Cost del transport de sorres en 
temporada alta 1.798,20 € 

Producció diària en temporada 
baixa 150,00 Kg/d 
Total dies 30,00 d 
Producció total en proves en 
temporada baixa 4,50 Tn 

 Preu transport i cànon 
 

90,00 €/Tn 
 

  
    

Cost del transport de sorres en temporada baixa  405,00 € 

6.2.4 Energia elèctrica 
Temporada 
alta 

Tempor
ada 

baixa  

E.D.A.R + ERA 30.000,00 4000 
    

Cost de l'energia elèctrica  30.000,00 4.000,00 

 6.2.5 Resum 
 

Costos Variables  

  

Temporada 
alta 

Tempor
ada 

baixa  

 - Reactius deshidratació fangs 2.808,00 589,68 
 - Transport de fangs 6.318,00 1.326,78 
 - Retirada de residus 1.798,20 405,00 
 - Energia elèctrica 30.000,00 4.000,00 

    
Total execuci ó 
material : 40.924,20 6.321,46 
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6.3 RESUM DEL PRESSUPOST 

Temporada 
alta 

Tempora
da baixa  

 
Costos fixes 9.791,67 9.791,67 € 
Costos variables 40.924,20 6.321,46 € 

Total execució material 50.715,87  16.113,13 € 

13% Despeses generals 6.593,06 2.094,71 € 
6% Benefici industrial 3.042,95 966,79 € 

Suma 60.351,88 19.174,62 € 

8% I.V.A. 4.828,15 1.533,97 € 

Pressupost d'execució per contracte 65.180,03  20.708,59 € 

Cost per m3 d'aigua tractada (s/IVA) 0,1510 0,2131 

€/
m
3 
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1. AFECCIONS A LLERA PÚBLICA 

En la realització de l’ampliació de la depuradora de Mont-roig del Camp (Àrea 

costanera), més l’estació regeneradora de l’efluent secundari, no es preveu afecció a 

llera pública. 

 

2. AFECCIONS A ZONA MARÍTIMO - TERRESTRE 

En la realització de l’ampliació de la depuradora de Mont-roig del Camp (Àrea 

costanera), més l’estació regeneradora de l’efluent secundari, no es preveu afecció a 

zona marítim - terrestre. 

 

3. AFECCIONS A ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 

Pel que fa a la Xarxa Natura 2000 no hi ha cap afecció, doncs les més properes són: 

• Litoral meridional tarragoní (espais de muntanya litoral): a una distància 

aproximada de 2’30 km. 

• Litoral meridional tarragoní (espais marins): a una distància aproximada de 

2’85 km. 

• Tivissa-Vandellós-Llaberia (espais de muntanya litoral): a una distància 

aproximada de 3’30 km. 

Respecte a l’afecció al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) tampoc no n’hi ha, doncs 

els més propers són: 

• Serra de Llaberia: a una distància aproximada de 3’25 km. 

• Muntanyes de Tivissa-Vandellós: a una distància aproximada de 3’90 km. 

No afecta a cap zona d’Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE): 

 

S’adjunta un plànol d’ubicació d’espais d’interès natural en l’apèndix 1. 
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1. INVENTARI AMBIENTAL 

1.1 Marc geogràfic 

El projecte objecte d’anàlisi ambiental es situa dins del terme municipal de Mont-roig 

del Camp (a la comarca del Baix Camp).  

La Comarca del Baix Camp s’ubica dins de la unitat morfològica i històric funcional de 

la plana del Camp de Tarragona. Aquesta plana, de 1.567, 6 km2 i oberta a mar, forma 

part, al costat de l’Empordà i el delta i la vall immediata de l’Ebre, de les planes litorals 

catalanes que es troben envoltades per un amfiteatre orogràfic ben definit que les aïlla 

de les terres veïnes de l’interior.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situació del Baix Camp 

 

Totes aquestes planes litorals pertanyen històricament a l’espai agrícola, caracteritzat 

principalment pels cultius mediterranis típics, avellaners, ametllers, oliveres i garrofers, 

bé que en les últimes dècades aquests conreus han anat poc a poc en detriment. 

Pel que fa al terme municipal de Mont-roig del Camp és un dels més extensos de la 

comarca del Baix Camp. Ocupa 63,69 Km2 entre la riera de Riudecanyes i el barranc 

del riu Llastres i entre les serres de Colldejou i Llaberia i la mar Mediterrània. Conflueix 

d’est a oest amb els municipis de Cambrils, Montbrió del Camp, Riudecanyes, 

Vilanova d’Escornalbou, Colldejou, Pratdip i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Aquest 

municipi, l’any 2009, comptava amb una població de 11.847 habitants i una superfície 

total de 63’3 km2, fet que suposa una densitat de 187’1 habitants / km2. 
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Mont-roig del Camp, amb una gran quantitat de sòl agrícola actiu és un representant 

encara viu de la tradició històrica de la plana tarragonina, principalment a les terres 

més cèntriques del municipi, ja que la banda litoral del mateix s’ha desenvolupat com a 

mostra representativa d’una realitat territorial nascuda fa només unes dècades i 

englobada dins de l’anomenada marca turística Costa Daurada. 

Mont-roig del Camp és catalogat com a centre turístic de la comarca del Baix Camp 

juntament amb els municipis de Cambrils i l’Hospitalet de l’Infant. Amb una línia 

costanera altament urbanitzada i caracteritzada per la presència de segones 

residències i serveis turístics és una mostra del boom turístic - urbanístic seguit per  

moltes poblacions litorals tarragonines a partir de la dècada dels seixanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situació del municipi dins de la comarca 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 . Vista de l’EDAR de Mont-roig del Camp 

 

1.2 Medi Físic 

1.2.1 Climatologia 

La zona objecte d’estudi pertany a la conca de les Rieres de Llaberia-Vandellós. 

L’estació més propera, i semblant quant a característiques de municipi, de la Xarxa 
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d’Estacions Meteorològiques Automàtiques és la situada al municipi de Vinyols i els 

Arcs. Tot seguit es mostren i analitzen els valors recollits en l’anuari del 2008 del 

Servei Meteorològic de Catalunya. 

El clima és mediterrani, típic de la costa mediterrània. Es caracteritza per estius humits 

i càlids, hiverns suaus, i fortes pluges a la primavera i a la tardor. Es veu condicionat 

per la proximitat del mar. 

La proximitat al mar, fa que aquest actuï com a regulador tèrmic, de manera que es 

suavitzen les temperatures, a la vegada que proporciona valors alts d’humitat, donant 

a lloc a un clima càlid i humit. 

La temperatura  mitjana anual de la zona d’estudi és de 15’9 ºC.  

La precipitació acumulada de Mont-roig del Camp es troba al voltant de 690 mm. Les 

pluges es concentren sobretot a la primavera i a la tardor, que és quan hi ha un 

gradient tèrmic considerable entre les masses d’aire continental i marítim. 

 

Pluviometria 

A partir del diagrama ombrotèrmic es pot establir que la pluviometria a la zona 

presenta el pic més acusat al mes de maig. El període sec, aquell en que la corba de 

temperatures mitjanes es troba per sobre dels valors de precipitacions mensuals 

recollides, o sigui quan l’evapotranspiració potencial és superior a l’acumulació d’aigua 

al sòl i per tant les plantes pateixen l’estrès hídric, es considera que s’estén des del 

mes de juny fins al mes d’agost, i també, des dels mesos de gener, febrer, març i abril. 

Tot i així, l’època de màxim estrès hídric és durant l’estiu, però segurament, deuen 

presentar reserves d’aigua provinents de les precipitacions del mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

     

 

Figura 3  . Precipitació acumulada i Temperatura mitjana 
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Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 . Temperatura màxima i mínima mitjana 

La mitjana de les temperatures mínimes oscil·la entre els 5’6 ºC al gener i els 19’8 ºC 

enregistrades a l’agost. Pel que fa a la mitjana de les màximes varia entre els 12’9 ºC 

al desembre i els 28’5 ºC mesurats a l’agost. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 . Temperatura màxima i mínima absolutes. 

Dies de glaçada 

Hi ha un sol mes que glaça de manera esporàdica; és el mes de gener. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 . Dies de glaçada 
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Velocitat i direcció del vent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . Rosa dels vents 

Pel que fa al règim de vents i la seva intensitat, s’observa que els més freqüents són 

els que bufen de nord-oest seguits de molt a prop dels de l’oest i el sud. La velocitat 

mitjana del vent és de 0’9 m/s. 

 

1.2.2 Geologia i Geomorfologia 

La zona d’estudi es troba emmarcada dins d’una gran unitat estructural anomenada 

Depressió de Valls – Reus. Les direccions estructurals d’aquesta unitat són clarament 

NW – SE.  

Els caràcters geomorfològics d’aquesta unitat venen definits principalment pel gran 

desenvolupament dels glacis d’erosió, que alhora, han estat condicionats per l’evolució 

morfo-estructural dels relleus de la Serralada Litoral Catalana, per la climatologia 

regional i per la seva evolució durant els temps pre-glacis fins l’actualitat. 

L’evolució de les Serres Catalanes durant el Terciari inferior condiciona, igual que la 

Conca de l’Ebre, una sedimentació detrítica abundant. Aquests materials del Terciari 

inferior no apareixen a la zona d’estudi degut a l’erosió marina. 

Durant el Terciari mig, el mar s’enretira (regressió marina), adquirint els dipòsits 

sedimentaris de ‘peudemont’ un ampli desenvolupament, afavorit també per les 

pulsacions del sistema horst de les serres. Així es formen grans mantells de 

característiques sedimentàries col·luvials – al·luvials, que alhora que evolucionen, 

erosionen el substrat, originant les típiques formes planes de pendents suaus. 

Aquests mantells s’han anat formant des del Miocè fins al Quaternari, sobreposant-se 

uns amb altres amb convergències morfo-estructurals molt complicades de delimitar. 
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Aquesta morfologia gairebé plana ha estat alterada per la sedimentació marina del 

tipus calcarenítica, i sobretot durant el Quaternari per el procés erosiu – sedimentari de 

la xarxa fluvial del Riu Francolí i glacis al·luvials moderns. 

El resultat és una morfologia suau, amb una xarxa fluvial poc encaixada, d’àmplies 

valls, relleus Terciaris marins que sobresurten topogràficament molt poc sobre el nivell 

de glacis i petits afloraments Cretàcics a la ciutat de Tarragona. 

No s’observen signes tectònics en aquesta unitat exceptuant afloraments Cretàcics on 

es distingeixen amplis anticlinals, una mica fallats amb fractures NW – SE. En 

profunditat són evidents àmplies falles, amb forts desnivells verticals, que han originat 

una discordança estratigràfica entre les sèries litològiques de les serres en relació a la 

seva situació a l’Est i Sud-est. Avui en dia, aquest sistema de falles es troba fossilitzat 

per amplis i potents sediments tipus glacis. No s’han apreciat reactivacions de 

fractures segons aquestes direccions d’edat moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa geològic. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

 

Descripció de la unitat, que coincideix amb la zona d’estudi, definida per l’ICC: 
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Qvrv3: 

Conjunt de ventalls al·luvials de la depressió de Reus-Valls-Tarragona constituïts per 

graves, predominantment, i sorres. La matriu de les graves és argilosa i arenosa, amb 

còdols de granits, calcàries del mesozoic, i en menor proporció de pissarres. Era: 

Cenozoic; Període: Quaternari; Època: Holocè. 

El terme de Mont-roig del Camp queda dividit en dos sectors ben diferenciats: la 

Serralada de Llaberia i Colldejou, i la zona de la plana de Mont-roig: 

 

-Serralada de Llaberia i Colldejou 

Aquesta serralada es troba constituïda per una formació del Tries de l’edat mesozoica.  

-Plana de Mont-roig 

La zona de la Plana de Mont-roig es troba en la depressió Reus-Valls-Tarragona, que 

és una fosa tectònica reomplerta de materials miocènics, pliocènics i quaternaris. 

Aquests materials són un conjunt de graves, conglomerats i argiles que formen cons 

de dejecció d’edat quaternària i que cobreixen les argiles del miocè.  

Es poden diferenciar varis cons de dejecció importants connectats entre si. 

 

1.2.3 Hidrologia superficial i subterrània 

La conca hidrogràfica de Mont-roig compta amb una superfície total de 2.612 km2 i 

inclou les subunitats del Foix, el Gaià, el Francolí i el Baix Camp. 

Els cursos fluvials del municipi de Mont-roig del Camp són cursos d’aigua de tipus 

mediterrani. La variabilitat en les precipitacions i temperatures d’aquest clima dóna lloc 

a una variació anual i interanual en el règim de cabals, que es caracteritza per la 

presència d’avingudes i períodes de sequera. Així els ecosistemes aquàtics associats 

a aquests cursos estan sotmesos a dues pertorbacions anuals previsibles, que donen 

lloc a la presència de rius de tipus permanent i de tipus temporal; aquests darrers de 

caràcter intermitent o efímer.  

La disponibilitat permanent d’aigua o d’un flux d’aigua en un sistema fluvial no només 

respon a les característiques climàtiques de la conca (importància i règim de les 

precipitacions), sinó també a la importància i característiques dels aqüífers que en 

determinen el seu cabal de base i en definitiva a l’estat hidrodinàmic del sistema amb 

totes les seves particularitats (relacions de fluxos horitzontals i verticals entre el 

sistema fluvial i les reserves dinàmiques globals del sistema). 
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Mont-roig està limitat per dos torrents de drenatge principals: la riera de Riudecanyes i 

el riu de Llastres, ambdós secs la major part de l’any. També drenen una desenes de 

cursos més, seguint una direcció de ponent a llevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 . Xarxa hidrològica del municipi de Mont-roig del Camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Aqüífers protegits en la zona d’estudi, segons el Decret 328/1988, d’11 d’octubre 
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Les aigües subterrànies presents en el municipi de Mont-roig del Camp, s’engloben 

sota la denominació d’aqüífers del Baix Camp - Mont-roig, els quals estan catalogats 

com a aqüífers protegits pel Decret 328/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen 

normes de protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos 

aqüífers de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Zona vulnerable en relació a la contaminació de nitrats segons el Decret 283/1998 

 

El municipi de Mont-roig del Camp es troba englobat dins d’una zona vulnerable en 

relació a la contaminació de nitrats segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de 

designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 

A la plana de Mont-roig existeix un aqüífer multicapa de nivells detrítics 

intercomunicats, que pot assolir profunditats de 170 a 200 metres.  

La recàrrega de l’aqüífer es produeix mitjançant la infiltració d’aigua de pluja caiguda 

sobre la mateixa plana, la infiltració de les aigües que circulen pels torrents i la 

comunicació subterrània amb altres aqüífers. La major part de la recàrrega prové de la 

zona muntanyosa i de les zones limítrofs, ja que les isopeces indiquen que les línies 

de flux presenten una direcció nord nord-oest.  
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La descàrrega de l’aqüífer es produeix mitjançant els bombaments dels pous existents 

i mitjançant el flux subterrani cap al mar. Actualment, la descàrrega cap a mar es troba 

en equilibri amb l’entrada de mar cap a terra; en cas que la descàrrega cap a mar es 

reduís, podria produir-se un trencament d’aquest equilibri, provocant que es produís 

d’una intrusió marina en aquesta zona. 

 

1.3 Medi biològic 

1.3.1 Vegetació 

Vegetació a l’àmbit d’estudi 

Dins la parcel·la de l’ EDAR trobem una zona enjardinada composada per farigola 

(Thymus vulgaris) i romaní (Rosmarinus officinalis). Dins la parcel·la també trobem una 

olivera (Olea europaea) i un garrofer (Ceratonia siliqua) que es veuran afectats per la 

ampliació de l’edifici industrial i que per tant caldrà trasplantar a algun dels parterres 

previstos pel projecte constructiu. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 . Vista de la parcel·la de l’ EDAR 

 

Els terrenys que envolten la parcel·la de la EDAR es caracteritzen per estar  en la seva 

majoria ocupats per matollars. A la part nord de la EDAR trobem una zona de conreu 

de fruiters no cítrics i una pineda de pi blanc (Pinus halepensis). La zona també es 

caracteritza per tenir àrees amb sol nu per l’acció de l’home. 
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Fotografia 3. Vista de les parcel·les limítrofs a la EDAR 

 

1.3.2 Espècies protegides: Hàbitats de Catalunya (H C) i Hàbitats 

d’interès comunitari (HIC) 

Hàbitats de Catalunya (HC) 

Segons la cartografia dels hàbitats de Catalunya (del DMAH), el projecte es troba en 

una zona on podem trobar els següents tipus d’hàbitats: 

 

Figura 12. Hàbitats de Catalunya 
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A la figura adjunta es pot observar com la EDAR de Mont-roig es troba dins l’HC 90o 

que segons el Departament de Medi Ambient i Habitatge no té registre. Els hàbitats 

amb numerologia 90 corresponen a zones tallades o cremades segons la Cartografia 

dels Hàbitats a Catalunya (DMAH). 

 

Hàbitats d’interès comunitari 

D’acord amb el que estableix la directiva 92/43 CEE, de 21 de Maig, relativa a la 

conservació dels hàbitats i de la fauna i flora silvestres (Directiva hàbitats) (DOCE 

núm. 206/7-L, 22.07.92), i a partir de la cartografia elaborada pel DMAH en conveni 

amb la Universitat de Barcelona (UB) (a escala 1:50.000), els hàbitats d’interès 

comunitari identificats al municipi són els següents: 

Codi Nom Prioritari 

9540 Pinedes mediterrànies No 

5330 Matollars termomediterranis i predesèrtics No 

Taula 1 . Descripció dels hàbitats d’interès comunitari presents a l’àmbit d’estudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Hàbitats d’interès comunitari 

Cap dels Hàbitats d’Interès Comunitari definits com a prioritaris per la Directiva 

Hàbitats a la regió biogeogràfica mediterrània serà afectat. 
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1.3.3 Espais naturals protegits 

1.3.3.1 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i Xar xa Natura 2000 (XN200) 

D’acord amb la llei 12/1985, la declaració d’espai natural de protecció especial implica 

la seva inclusió automàtica dins el PEIN, el que significa que aquets inclou parcs 

nacionals, parcs naturals, paratges naturals d’interès nacional i les reserves naturals. 

Així mateix, i d’acord amb la llei 12/2006, de mesures correctores en matèria de medi 

ambient, la inclusió d’un espai a la Xarxa Natura 2000 com a zona d’especial 

conservació (ZEC) o com a Zona d’especial protecció per les aus (ZEPA) implica la 

seva integració automàtica dins el PEIN. 

Pel que fa al present projecte, no es troba inclòs dins cap espai PEIN ni Xarxa Natura 

2000. 

• Els espais naturals protegits més propers a l’àmbit d’estudi són: 

• Serra de Llaberia: catalogat com espais PEIN i XN200 

• Muntanyes Tivissa-Vandellòs: catalogat com espais PEIN i XN200 

• Litoral meridional tarragoní: catalogat dins la XN2000 

• Desembocadura del torrent de l’estany Gelat: inclòs dins la XN2000 “Litoral 
meridional tarragoní”, està catalogada com una zona Humida de Catalunya.  

 

1.3.3.2 Altres espais naturals protegits 

� Àrees d’importància per les aus (IBA’s): Les àrees importants per les Aus formen 

una xarxa d’espais naturals que han de ser preservats si volem que sobrevisquin 

les aus més amenaçades i representatives que habiten en elles. Són zones 

identificades mitjançant criteris científics, no obstant  no tenen cap grau de 

protecció vinculant, sent únicament referents d’espais dignes de ser reconeguts 

en relació a la conservació d’espècies d’avifauna. Es tracta d’un programa 

d’àmbit europeu gestionat per l’associació SEO Bird Life (Sociedad Espanyola 

Ornitológica). A l’àmbit d’estudi no en trobem cap . 

� Vies pecuàries: La llei 3/1995 de 23 de març, de Vies Pecuàries estableix la 

normativa bàsica aplicable a les vies pecuàries amb la finalitat d’accentuar el 

caràcter protector d’aquest patrimoni natural i cultural. S’entén per vies pecuàries 

aquelles rutes o itineraris per on discorre o ha discorregut tradicionalment el 

trànsit ramader. A l’àmbit d’estudi no en trobem cap . 
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� Arbres monumentals: Segons l’Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de 

declaració d’arbres monumentals i d’actualització de l’inventari dels arbres i 

arbredes d’interès comarcal i local (DOGC núm. 4393, 27.05.05), al municipi no 

es localitza cap arbre ni arbreda declarada (monumental, d’interès comarcal i/o 

local).  

 

1.3.4 Risc incendi forestal 

El territori municipal de Mont-roig del Camp és característicament de secà, amb grans 

extensions de zones cultivades concentrades en la part de llevant i matollars i pinedes 

en la banda occidental i a les zones muntanyoses, condició que, conjuntament amb 

l’existència de nombroses urbanitzacions ubicades de manera dispersa i l’històric 

d’incendis ocorreguts en el municipi (60 incendis registrats de 1970 a 2001), determina 

un elevat grau de significància del risc d’incendi forestal i, per tant, la necessitat de 

prestar-hi especial atenció. 

Aquesta configuració territorial origina un panorama de risc d’incendis alt bona part del 

municipi, principalment en la seva meitat occidental, exceptuant les zones 

urbanitzades (Miami Platja, Mont-roig del camp i quasi la totalitat del litoral) i les 

cultivades, sobretot de la banda de llevant. Els punts més crítics, on es concentren la 

major part de taques amb un risc molt alt d’incendis, es localitzen a les zones 

muntanyoses de la serra de l’Areny, la serra de la Pedrera i la muntanya Blanca, la 

zona de les terres Noves, la zona de les Forques a l’esquerra del nucli de Mont-roig, i 

tota la franja compresa entre Miami Platja i les urbanitzacions del Casalot i Via Marina, 

extenent-se per la zona de l’Estany Salat (o Gelat) gairebé fins a tocar a mar, enmig de 

les urbanitzacions de Mar Mont-roig, Masos d’en Blader i Pins de Miramar. 

Segons les dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge pel que fa al risc bàsic 

d’incendi el municipi de Mont-roig del Camp té majoritàriament  risc d’incendi baix 

excepte la zona sud-oest on predominen les zones amb risc d’incendi molt alt. També 

trobem algunes zones amb risc d’incendi alt a la part central del municipi.  

La zona on es desenvoluparà el projecte constructiu es caracteritza per ser un àrea 

amb risc molt alt d’incendi. 
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Figura 14. Risc bàsic d’incendi. 

 

Gran part del municipi de Mont-roig del Camp es troba inclòs dins el perímetre de 

protecció prioritari en cas d’incendi amb denominació “Muntanyes de Tivissa-

Vandellós-Llaberia-Pradell” 

 

1.3.5 Risc d’inundació 

La configuració morfològica del municipi de Mont-roig del Camp, juntament amb les 

característiques climàtiques de la zona, fa que existeixi un component important 

d’avingudes i riuades relacionat amb els torrents i barrancs del terme. A més a més, de 

la mateixa manera que en moltes altres parts del litoral català, els cursos hídrics han 

estat de mica en mica ocupats per una expansió urbanística poc curosa, de manera 

que les conseqüències de les avingudes i/o l’efecte barrera que en ocasions poden 

crear les infraestructures agreugen encara més les conseqüències de les riuades. 

L’estudi i caracterització de les inundacions (INUNCAT) realitzat l’any 2001 per la 

Generalitat de Catalunya, aporta informació respecte les zones potencialment 

inundables del municipi.  
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D’acord amb aquest document, a Mont-roig del Camp existeixen diversos cursos 

hídrics amb zones potencialment inundables: tram final i desembocadura del riu de 

Llastres, tota la zona litoral afectada per les desembocadures del barranc de l’Estany 

Gelat, la rasa del Comú i la rasa del Nas, quasi la totalitat del recorregut de la riera de 

Vilanova i del barranc de la Pixerota i dels seus efluents afectant fins hi tot el nucli de 

Mont-roig del Camp i, sobretot, la zona litoral compresa entre la riera de Riudecanyes i 

el barranc de Rifà que dibuixa una àrea potencialment inundable des de la línia de 

costa fins passada l’AP –7. 

Tanmateix, d’acord amb l’INUNCAT, no s’ubica en tot el terme municipal cap punt amb 

un perill baix, mig o alt d’inundació. 

Donada, doncs la naturalesa del territori pel que fa a les potencials afectacions per 

inundacions, l’any 2004 l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va elaborar el projecte 

d’actuacions de manteniment des principals cursos de domini públic hidràulic que 

afecta a la riera de Riudecanyes, el barranc de la Peixarota, el barranc de Rifa, el 

barranc de la Porquerola, el barranc de l’Estany Gelat i el riu de Llastres. En aquest, es 

reflecteixen la proposta d’actuacions bàsicament de neteja de lleres amb l’objectiu de 

reduir qualsevol element que afecti directament al règim hidrològic de desguàs del 

sistema amb la possibilitat de risc d’inundació, així com potenciar els valors dels 

sistemes naturals que s’hi associen. 

La zona on s’ubica actualment l’EDAR de Mont-roig es troba fora de la zona de policia 

de qualsevol curs fluvial, barranc o llera i no s’ha identificat cap zona potencialment 

inundable de qualsevol zona de risc per inundació 

 

1.4 Medi social 

1.4.1 Població 

La comarca del Baix Camp té una extensió de 697,07 Km2 que engloba un total de 28 

municipis. L’any 2009 el municipi comptava amb prop de 187.403 habitants que es 

correspon amb una densitat de població de 268,84 habitants per Km2. A continuació es 

presenten les caracteritzacions del municipi de Mont-roig del Camp tot comparant les 

dades amb la comarca del Segrià i el total de Catalunya. Primerament es presenta 

l’evolució històrica  del municipi estudiat al llarg dels darrers 25 anys: 
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CREIXEMENT PER 1000  HAB. 1986 - 1991 

 Naixements Defuncions 
Creixement 

Natural 

Saldo 

Migratori 

Creixement 

Net 

Mont-roig del Camp 11,65 7,64 4,01 7,06 11,07 

Baix Camp  10,74 8,19 2,55 9,96 12,51 

Catalunya  9,6 8,1 1,5 1,23 2,73 

Taula 2 . Padró municipal d’habitants. Xifres Oficials. (IDESCAT) 

 

CREIXEMENT PER 1000  HAB. 1991 - 1996 

 Naixements Defuncions 
Creixement 

Natural 

Saldo 

Migratori 

Creixement 

Net 

Mont-roig del Camp 8,53 8,22 0,1 36,8 37,11 

Baix Camp  9,88 8,51 1,38 11,34 12,72 

Catalunya  9,11 8,66 0,45 0,52 0,97 

Taula 3 . Padró municipal d’habitants. Xifres Oficials. (IDESCAT) 

 

CREIXEMENT PER 1000  HAB. 1996 - 2001 

 Naixements Defuncions 
Creixement 

Natural 

Saldo 

Migratori 

Creixement 

Net 

Mont-roig del Camp 9,28 8,2 1,08 18,47 19,55 

Baix Camp  10,25 8,97 1,28 5,24 6,52 

Catalunya  8,87 8,87 0,68 6,72 7,4 

Taula 4 . Padró municipal d’habitants. Xifres Oficials. (IDESCAT) 

 

D’acord amb les dades mostrades, històricament s’observa que el creixement del Baix 

Camp va ser en el període 1986–1991  i 1991-1996 molt superior al de Catalunya, 

passant a ser similar durant el període 1996–2001.  

Estudiant l’evolució històrica del municipi de Mont-roig, s’observa que el creixement 

poblacional ha crescut en cada període, superant el creixement net comarcal i el 

català.  

D’aquestes dades, també s’extreu que les crescudes de la població en el període 

1991-1996 han estat motivades majorment per un saldo migratori molt positiu.  

El total de població es distribueix en 3 nuclis concrets, situant-se gairebé la meitat de 

la mateixa en el nucli de Miami platja, el més costaner, mentre que quelcom més de la 

tercera part residirien en el de Mont-roig del Camp, el més interior. 
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Evolució de la Població dels darrers 10 anys
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A continuació es procedeix a l’anàlisi actual  (darrers 10 anys) de la població de la 

zona d’estudi, amb més grau de detall que en l’evolució històrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Evolució de la població dels darrers 10 anys. FONT: IDESCAT 

 

Segons aquestes dades, durant els darrers 10 anys el creixement al municipi de Mont-

roig del Camp ha estat important doncs quasi arribar a doblar-se el nombre de 

persones que hi viuen. 

1.4.2 Planejament urbanístic 

El planejament vigent actualment al municipi de Mont-roig del Camp és el Pla General 

d’Ordenació Urbana del 2006 (aprovació definitiva publicada al Diari Oficial de la 

Generalitat el dia 30 de novembre de 2006) que modifica el POUM de 1986 que alhora 

es va desenvolupar com a revisió del primer Pla General del municipi que datava de 

l’any 1965 i que va determinar el desenvolupament del Pla Parcial Sud-oest de Miami 

Platja. 

1.4.3 Usos del Sòl 

Des que als anys seixanta va iniciar-se l’activitat turística de Mont-roig del Camp, la 

superfície urbanitzada d’aquest ha anat creixent exponencialment degut, 

principalment, a la construcció de segones residències i serveis turístics com càmpings 

i hotels. Paral·lelament, les tendències en la tipologia dels habitatges construïts en els 

últims anys al municipi donen una idea del model d’ocupació del sòl propiciat i seguit 

per aquest. Així, el 40,8% dels habitatges construïts entre 1999 i 2003 a Mont-roig del 
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Camp es corresponen a plurifamiliars en front al 59% d’edificis adossats i aïllats, els 

quals representen un major grau d’ocupació del territori a la vegada que generen unes 

majors necessitats en xarxes de comunicació veïnal. Model molt representatiu del nucli 

urbà de Miami Platja. 

A aquesta ocupació urbanística difusa del sòl s’hi ha d’afegir l’existència de nombroses 

vies de comunicació que circulen pel terme (línia del ferrocarril, l’autopista A7, la 

comarcal T-310 i la T-322 o la N-340) i també les que hi són previstes de construcció 

(com la nova autovia o el corredor ferroviari mediterrani).  

Aquesta transformació ha estat fomentada per les delimitacions del sòl realitzades en 

els successius plans d’ordenació del planejament municipal a Mont-roig del Camp, els 

quals, de mica en mica, han anat augmentat la quantitat de sòl qualificat d’urbà i 

urbanitzable com a únic objectiu visible. Així per exemple, el Pla General de Mont-roig 

de 1965 classificava 2.773 ha de sòl urbà i urbanitzable (el 43,53% del territori), 

mentre que el de 1986, tot i fer una important reducció, segueix classificant el 22,01% 

del municipi com a sòl urbà i urbanitzable, el que representa un creixement de la 

superfície del sòl urbà de fins a 12 vegades l’existent en aquell moment. 

Com es pot observar a la figura adjunta els usos de les parcel·les que rodegen a la 

EDAR corresponen a conreus, matollars, pinedes de pi blanc i sòl nu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 : Usos del sòl. 
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2. IDENTIFICACIÓ I CARACTERITZACIÓ DELS 

IMPACTES 

A continuació s’exposa de forma resumida la identificació i caracterització dels 

impactes de la ampliació de l’EDAR de Mont-roig del Camp que sorgeixen a partir de l’ 

estudi del medi físic, biològic i de les accions impactants. En la identificació dels 

impactes s’ha tingut en compte les accions que es duran a terme en la fase de 

construcció i fase d’explotació de l’EDAR així com la sensibilitat del medi receptor.  

 

 Geomorfologia 

Fase de construcció 

L’impacte més important sobre la geomorfologia i el sòl que comportarà la construcció 

de la nova instal·lació és degut, bàsicament, a les noves superfícies d’ocupació i els 

moviments de terres a realitzar. 

Es preveu que no existeixen grans excedents de terres doncs les terres excavades 

s’utilitzaran a la mateixa obra per tapar la rasa dels col·lectors, per millorar camins de 

pas de maquinaria o per realitzar millores de finques afectades per les obres. En el cas 

de terres que no es puguin aprofitar per estar barrejades amb altres residus de l’obra 

es portaran a un abocador controlat. 

Els efectes més importants pel substrat i la morfologia del terreny es produeixen durant 

la fase de construcció. 

En principi, i un cop restaurades les diferents superfícies afectades, donat l’escàs 

moviment de terres a realitzar, l’impacte es considera compatible-moderat.  

Fase d’explotació 

No es preveuen impactes 
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 Hidrologia 

Fase de construcció 

Respecte a les aigües superficials, l’emplaçament estudiat es troba fora de la zona de 

policia de qualsevol curs fluvial, barranc o llera i no s’ha identificat cap zona 

potencialment inundable, per tant l’impacte es considera compatible.  

Durant la fase d’obra l’impacte sobre aquest vector es pot produir per acumulacions de 

materials o vessaments de materials de les obres de manera accidental als cursos 

fluvials. En ambdós casos es tracta d’actuacions prohibides per les empreses 

constructores i es redueixen a casos accidentals. 

En relació a les aigües subterrànies, no es preveu afectar el nivell freàtic sota 

l’emplaçament estudiat. En aquest cas també es considera l’impacte com a 

compatible. 

 

Fase d’explotació 

No es preveuen impactes excepte per fuites o vessaments accidentals. 

 

 Qualitat acústica 

Fase de construcció 

Durant la fase d’obra els treball de la maquinària i el pas de vehicles, suposarà un 

lleuger increment dels nivells sonors actuals podent afectar a les zones habitades més 

properes.  

Es pot observar com aquestes zones habitades es troben a una distància 

suficientment gran com per no afectar negativament a la població i per tant l’impacte 

sobre la qualitat acústica vers la població serà compatible. 

Fase d’explotació 

Un cop la nova instal·lació entri en funcionament el soroll que aquesta pugui generar 

serà mínim, i més tenint en compte que tots els aparells estaran dins l’edificació 

 

 

 Vegetació 

Fase d’obra 
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Pel que fa a les possibles alteracions produïdes sobre la vegetació aquestes seran 

degudes a l’eliminació de la coberta vegetal present en les noves superfícies 

d’ocupació, tant definitives com temporals (zones d’acopi de material, parc de 

maquinària...).  

Destacar que en cap cas s’afectaran, arbres monumentals, ni arbres i arbredes 

declarats d’interès comarcal i local, ni tampoc a espècies rares, vulnerables, 

endèmiques i/o protegides. 

Respecte als hàbitats d’interès comunitari l’emplaçament de l’EDAR no es troba dins 

de cap HIC. 

Relacionat amb la vegetació, indicar també que durant l’execució del projecte es pot 

produir un lleuger increment del risc d’incendi forestal, el qual, segons el Decret 

64/1995, de 7 de març, de prevenció d’incendis forestals, al terme municipal de Mont-

roig del Camp és molt alt.  

Destacar, en aquest darrer sentit que l’EDAR es troba en un emplaçament emmarcat 

dins el perímetre de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals (PPP) 

“Muntanyes de Tivissa-Vandellós-Llaberia-Pradell” 

En aquest sentit, doncs, i si bé l’impacte potencial com a conseqüència del risc 

d’incendi forestal es pot veure atenuat amb l’aplicació de certes mesures preventives 

i/o correctores, a priori es considera compatible-moderat. 

 

Fase d’explotació: 

Durant el període d’explotació s’hauran de mantenir els camins d’accés a la 

depuradora lliure de vegetació per facilitar l’accés. 

 

 Fauna 

Fase d’obra 

Des del punt de vista de la possible afecció sobre la fauna els impactes potencials 

deriven dels moviments de terres, l’ocupació de nous terrenys i el trànsit de 

maquinaria, el que implica una alteració dels hàbitats faunístics, així com d’una major 

freqüentació humana, amb el soroll, pols, augment del risc d’atropellaments i altres 

molèsties que això sol suposar. Destacar en aquest sentit que les molèsties podrien 

ser especialment crítiques durant l’època de cria i/o nidificació, induint a 
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l’abandonament dels nius  i caus per part de les parelles reproductores properes a 

l’àrea d’ampliació de l’EDAR de Mont-roig del Camp. 

Pel que fa a la fauna terrestre (amfibis, rèptils o mamífers) i ocells amenaçats o 

inclosos a la Directiva d’Aus de petita mida l’impacte es considera compatible o com a 

molt moderat quan s’afecti directament l’hàbitat on viuen, en cas que l’obertura d’algun 

camí o la instal·lació d’un suport elimini franges de vegetació d’interès per a la 

reproducció, l’alimentació o el refugi. 

Tanmateix, es tracta d’un impacte fàcilment evitable realitzant determinades obres (les 

més sorolloses) fora de les èpoques de cria i nidificació de les especies afectades (es 

considera que el període de major incidència és el comprés entre els mesos de febrer i 

juny, durant el qual es reprodueixen la majoria d’elles). 

 

Fase d’explotació: 

Un cop finalitzades les obres de la nova instal·lació no s’ha previst que la fauna es 

pugui veure negativament afectada per la mateixa. 

 

 Espais naturals protegits 

La situació actual de la EDAR i la futura ampliació prevista queden emplaçades en una 

zona que no té cap nivell de protecció. 

 

 Medi Socioeconòmic 

Fase d’obra 

Pel que fa a la potencial afecció sobre els aspectes socioeconòmics citar que si bé és 

cert que durant la fase d’obres es generaran alguns llocs de treball –fet clarament 

positiu–, també es produiran molèsties sobre la població local com a conseqüència 

d’un major trànsit per la zona, l’increment dels nivells sonors, etc. En aquest sentit, 

però, els receptors sensibles per cada emplaçament es localitzen a una distància força 

allunyada de la zona d’actuació.  

Per tant, doncs, en aquest cas l’impacte potencial sobre els aspectes socioeconòmics 

també s’ha valorat com a compatible. 
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Fase d’explotació 

La ampliació de la EDAR de Mont-roig del Camp (zona costanera) suposarà una 

millora substancial des del punt de vista del sanejament del municipi. 

 

 Patrimoni cultural 

La situació actual de la EDAR  i la futura ampliació prevista queden emplaçades en 

una zona on no s’afecta cap mena de jaciment arqueològic i/o arquitectònic. 

 

 Gestió de residus 

Fase d’obra 

En quant als impactes associats a la generació de residus, aquests es limiten quasi 

exclusivament a la fase d’ampliació de la instal·lació. 

Així, durant els treballs d’implantació de la nova instal·lació es poden generar els 

residus comuns en tota obra –olis usats, restes de formigó procedents de les 

cimentacions, restes de ferralla i material electrònic, restes de pintura, embalatges 

(plàstic, paper, cartró...), terres, etc.  

En qualsevol cas, però, i donat que tots els residus generats es tractaran tal com 

estableix la legislació vigent, es considera que l’impacte potencial com a resultat dels 

residus generats serà compatible. 

 

Fase explotació 

Un cop la instal·lació entri en servei els escassos residus que es puguin produir es 

reduiran als originats pel seu manteniment. 

 

 Paisatge 

Fase d’obra 

L’ampliació de l’actual EDAR no suposa un impacte destacable en el paisatge al 

trobar-se ja construïda la estació depuradora i tractar-se simplement d’una ampliació 

de les instal·lacions existents. Cap de les noves construccions projectades suposa un 

impacte significatiu sobre el paisatge de la zona. 
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No obstant s’haurà de garantir la continuïtat de la integració paisatgística de l’EDAR 

mitjançant  una barrera vegetal.  

En cas d’haver-se de pintar alguna superfície exterior s’utilitzaran colors que es situïn 

dins l’escala cromàtica dels elements de l’entorn.  

 

Fase explotació 

No existeixen impactes excepte els derivats de la mala conservació o manteniment de 

la i infraestructura.  

 

3. MESURES PREVENTIVES, PROTECTORES I 

CORRECTORES 

Segons l’anàlisi del medi realitzat prèviament i de les accions del projecte es pot dir 

que aquesta obra és compatible amb l’entorn i no produeix un impacte significatiu 

sobre el medi. El que s’aconsella amb aquest informe són unes mesures protectores 

perfectament assumibles durant la fase d’obra i aconseguir així una bona integració 

del projecte en l’entorn. 

 

 Mesures per a minimitzar els impactes sobre la geom orfologia i el sòl 

Fase de redacció de projecte 

o Es procurarà que la superfície d’ocupació temporal per l’establiment de la 

maquinaria d’obra sigui la menor possible i es concentri en l’entorn més immediat 

del la zona de projecte afectada. 

o Durant el desenvolupament del projecte s’han d’incloure les mesures oportunes, a 

la documentació ambiental que sigui preceptiva, per evitar la contaminació del sòl 

per vessaments d’olis, greixos i altres materials. 

o Adequat disseny dels accessos maximitzant l’ús dels existents.  

 

Fase d’obra 

o Delimitar i marcar de forma prèvia a l’inici de les obres, mitjançant cintes i 

estaques, les diferents superfícies d’ocupació, tant temporals com definitives per 

restringir l’àrea d’ocupació per part de la maquinaria i el personal d’obra. 
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o Utilitzar com a accessos a l’obra els camins ja existents, evitant l’obertura de nous 

accessos, i senyalitzar-los perfectament per a que durant el desenvolupament dels 

treballs la maquinària pesada circuli única i exclusivament per les zones 

degudament autoritzades. Així mateix caldrà realitzar la maniobrabilitat de la 

maquinària amb molta cura, evitant la compactació del terreny. 

o Definir abans de l’inici de les obres, la localització més adequada per les 

instal·lacions auxiliars, el parc de maquinària, la zona d’abassegament de 

materials..., les quals se situaran sobre àrees nues, degradades, sense vegetació 

i/o de baix valor edàfic. Un cop finalitzades les obres totes elles seran degudament 

restaurades. 

o Decapatge de la part superficial de la capa edàfica corresponent a les noves 

superfícies d’ocupació, tant temporals com definitives, i conservació de la terra 

vegetal per la seva posterior reutilització en els treballs finals de restauració; 

aquestes terres vegetals s’hauran d’amuntegar separades de la resta de terres 

d’excavació. 

o Restaurar tots els talussos creats (bàsicament els terraplens de la nova edificació) 

mitjançant una sembra i/o hidrosembra d’espècies herbàcies i arbustives 

autòctones. 

o Durant la fase de construcció, es farà una tanca amb cinta o malla plàstica per 

envoltar les zones d’explotació de l’EDAR en funcionament i l’enjardinament, on 

l’entrada de maquinaria i personal d’obra suposaria malmetre la coberta vegetal i 

perjudicar innecessariament les instal·lacions.  

o Qualsevol ocupació del terreny (la pròpia traça, préstecs, abocadors, parcs de 

maquinària, instal·lacions auxiliars i altres), sigui temporal o definitiva, implicarà un 

abalisament de les zones a conservar, decapatge dels primers 30 cm de sòl (com a 

mínim) de superfície d’afectació, els quals es conservaran per a tractaments 

posteriors (sempre i quan les seves característiques agronòmiques ho permetin). 

La correcta gestió de la terra vegetal inclourà, entre altres aspectes: 

• Decapatge a la profunditat determinada (30 cm) i en els llocs establerts. 

• Separació de les terres vegetals d’altres acopis de terres o àrids. 

• Manipulació i formació dels abassegaments sense compactar, en lloc proper 
per a la seva reutilització. 

• Conservació en piles d’alçada no superior a 1,5 m. 
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 Mesures per a minimitzar els impactes sobre la vege tació 

Fase de redacció de projecte 

o Durant el desenvolupament del projecte s’han d’incloure les mesures oportunes, a 

la documentació ambiental que sigui preceptiva, per evitar la contaminació de 

l’aigua pel vessament d’olis i greixos.  

 

Fase d’obra 

o Restablir el drenatges naturals que pugin veure’s interceptats i definir els drenatges 

addicionals que s’escaigui per evitar la concentració d’aigües pluvials i possibles 

fenòmens d’erosió local. 

o Ubicació de les instal·lacions auxiliars, el parc de maquinària, la zona 

d’abassegament de materials, etc, lluny de la xarxa de drenatge natural del terreny. 

o Control rigorós de les feines per evitar possibles vessaments accidentals o 

provocats, o dipòsits incontrolats de pintures, olis, etc. d’acord amb les 

especificacions mediambientals de la obra que seran entregades als contractistes i 

supervisors de l’obra.  

o Prohibir l’abocament de les aigües de neteja de les diferents instal·lacions auxiliars 

i, particularment, els formigons i aigües de neteja de les cubes de formigó, a 

qualsevol punt de l’entorn de l’obra. Igualment, prohibir també el manteniment i la 

neteja de la maquinària vora qualsevol punt de la xarxa de drenatge natural de la 

zona, prohibint l’abocament d’olis i hidrocarburs a qualsevol punt. 

 

Fase d’explotació 

o Es garantirà la gestió correcta de residus (fangs de depuradora i altres) i la qualitat 

de les aigües de sortida, especialment durant les èpoques més seques. 

 

 Mesures per a minimitzar els impactes sobre la hidr ologia  

Fase de redacció de projecte 

o Es procurarà que la superfície d’ocupació temporal per l’establiment de la 

maquinaria d’obra sigui la menor possible i es concentri en l’entorn més immediat 

del la zona de projecte afectada 

o Adequat disseny dels accessos maximitzant l’ús dels existents.  
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o En el projecte es definirà la restauració de les superfícies degradades i que no 

s’ocupin més que temporalment. 

o Estudi topogràfic de la vegetació per tal de minimitzar la tala i la poda. 

 

Fase d’obra 

o Delimitar tota la zona d’obres per no envair més terreny de l’imprescindible, evitant 

tant la compactació del sòl com afeccions innecessàries sobre la vegetació més 

propera a l’àmbit d’actuació. 

o Realitzar una esbrossada prèvia del terreny i gestionar les restes adequadament. 

o Marcatge precís de les superfícies amb vegetació que hagin de ser objecte de tala 

selectiva o altre tipus d’actuació.  

o Restaurar totes les superfícies alterades mitjançant l’extensió de terres vegetals i 

una sembra i/o hidrosembra. 

o Minimitzar el risc d’incendi forestal: 

� Garantint el compliment de l’establert pel Decret 64/1995, de 7 de 

març, de prevenció d’incendis forestals, l’Ordre MAB/62/2003, de 13 

de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que 

estableix el Decret 64/1995. 

� Instal·lant senyals de perill d’incendi forestal vora l’accés a la zona 

d’actuació. 

� Disposant permanentment a l’obra, i mentre duri aquesta, d’una cuba 

d’aigua de 5m3 de capacitat mínima per a intervenció immediata, així 

com un equip complert de protecció personal contra el foc. 

 

 Mesures per a minimitzar els impactes sobre la faun a 

Fase de redacció de projecte 

o Es procurarà que la superfície d’ocupació temporal per l’establiment de la 

maquinaria d’obra sigui la menor possible i es concentri en l’entorn més immediat 

del la zona de projecte afectada. 
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Fase d’obra 

o Limitar les obres als horaris diürns, evitant horaris nocturns i crepusculars i, si es 

localitzen nius propers d’aus sensibles, realitzar les obres fora dels períodes de 

cria i nidificació de  

 

 Mesures correctores per a minimitzar els impactes s obre les 

infraestructures i la socio-economia 

o Senyalitzar les obres en els punts d’interferència amb les vies públiques, indicant 

en aquests punts les corresponents mesures de seguretat. 

o Mantenir en tot moment els accessos als nuclis habitats més propers, les parcel·les 

forestals i els camps de conreu més pròxims a l’àmbit d’actuació, garantint la 

permeabilitat del territori. 

o Restituir i/o reposar tots els possibles serveis afectats per les obres 

(infraestructures elèctriques, hidràuliques, de telecomunicacions...) 

 

 Mesures relatives als residus generats 

o Garantir el compliment de la legislació vigent al respecte. 

o Disposar a l’obra de contenidors específics per a la recollida selectiva de residus: 

residus urbans, plàstics i ferralla, paper, cartró i fustes, olis i combustibles, pintures 

i dissolvents, restes de material electrònic, residus de formigó..., els quals caldrà 

gestionar adequadament (especialment en el cas dels residus tòxics i/o perillosos). 

o Transportar la runa generada a abocador controlat degudament legalitzat. 

o Definir i delimitar, abans de l’inici de les obres, les superfícies on s’instal·laran els 

abocadors temporals, parc de maquinària, casetes d’obra, magatzems de 

materials...Aquestes zones es protegiran de forma adient per a evitar abocaments i 

vessaments accidentals de qualsevol tipus. 
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4. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) té uns objectius que es concreten en: 

� Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els 

paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

� Controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en 

aquest estudi i realitzar un seguiment de la seva evolució en el temps. 

� Definir d’immediat, les mesures correctores adients, pels nous impactes no 

previstos. 

� Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficàcia de les actuacions 

previstes. 

 

4.1 Verificació de l’avaluació inicial dels impacte s 

Tanmateix s’ha de tenir en compte l’aparició, durant el seguiment de les obres, de 

nous impactes no previstos pels quals s’hauran de definir, d’immediat, les mesures 

correctores més adients. 

L’avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat 

dels vectors ambientals afectats. Així, per llur presència en l’espai i el temps, el PVA 

considera els següents vectors: 

• Geomorfologia i edafologia 

• Qualitat atmosfèrica (contaminació acústica, lumínica...) 

• Hidrologia 

• Vegetació 

• Fauna 

• Espais naturals protegits 

• Prevenció d’incendis 

• Paisatge 

• Patrimoni cultural 

• Planificació urbanística 

• Infraestructures i elements de l’entorn humà 

• Aspectes socioeconòmics 
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4.2 Control d’aplicació de les mesures correctores 

El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals mostrarà el grau d’aplicació de 

les mesures. 

El control es realitzarà tant en la fase de construcció com en la d’explotació de l’obra, 

de tal manera que llur evolució en l’espai i el temps serà reflexada per la direcció de 

l’obra en un cronograma de mesures correctores que palesarà en cada moment l’estat 

i el grau d’aplicació de les mateixes. 

En el cas de la ineficàcia de les actuacions preventives i correctives previstes, es 

procedirà a la redefinició de noves mesures correctores. 

 

4.3 Pla d’Obra Ambiental 

A fi i a efecte de dur a terme un estricte i detallat seguiment de l’execució de les obres, 

des del punt de vista del compliment ambiental, s’ha d’elaborar un pla d’obra d’aquesta 

competència. 

El Pla d'Obra Ambiental es dissenyarà amb la informació continguda en el Pla d'Obra 

Constructiu, proporcionat per l’empresa adjudicatària, que recollirà les activitats que 

s’efectuaran en el transcurs de les obres. 

Per tant, no es dissenyarà un pla d’obra estricte, clàssic. En el cronograma o quadre 

elaborat s’hauran de definir, d’una banda, el medi afectat per les obres i les actuacions 

correctives previstes corresponents a cadascun d’ells, i d’altra banda, la incidència de 

cada mesura en funció de l’estació anual en què ha estat aplicada. En aquest sentit, la 

incidència de les actuacions es valorarà qualitativament en: 

o Període òptim, en el què les condicions climàtiques són idònies per 

l’aplicació d’una determinada mesura correctora. 

o Període practicable, en el que malgrat que els factors meteorològics no són 

del tot favorables, s’accepta l’execució de l’actuació. 

o Període inviable, en el què les condicions climàtiques són desfavorables i, 

per tant, es recomana aturar l’obra correctiva en particular. 

o Període d’alta sensibilitat, prohibitiu per l’execució de mesures correctores. 

Per a la redacció d’aquest pla es parteix del fet que la majoria dels impactes 

que es produiran al fer l’obra han estat previstos i s’han corregit durant la 

redacció del projecte. Tanmateix, hom és coneixedor que és durant la fase 
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d’execució de l’obra quan s’ha de tenir especial atenció i cura sobre el 

medi. Així, el criteri seguit al redactar el pla es farà d’acord amb la premissa 

que la millor mesura correctora de l'impacte és no produir l'impacte i que 

quan s’ha de prendre, aquesta, en general, s'ha de portar a termini el més 

aviat possible, per tal d’evitar impactes secundaris no desitjats. 

 

4.4 Realització d’un llibre d’assistències, suggeri ments i 

incidències ambientals 

Aquest llibre consisteix en una ampliació de la informació recollida en els fulls de 

seguiment ambiental de l’obra i serà part integrant del llibre d’incidències de l’obra. 

En el mateix s’anotaran totes les observacions necessàries derivades del seguiment 

de l’obra quant a l’aplicació de les mesures correctores participant, en aquest cas, en 

la direcció de l’obra a l’hora de fer totes les recomanacions possibles al director o 

encarregat de la mateixa. 

Es pretén amb aquesta memòria tenir una visió generalitzada de l’evolució de les 

mesures correctores, al llarg dels sis darrers mesos. Es tractarà, doncs, de sintetitzar 

en un sol text tota la informació recollida anteriorment referent a: 

• Medis impactats. 

• Impactes ocasionats sobre el medi. 

• Actuacions de les mesures correctores – Estat actual. 

• Valoració de l’efectivitat de les actuacions correctives respecte una efectivitat 
prevista. 

• Valoració del Pla d’obra ambiental i constructiu – Paral·lelismes i divergències 
abans i durant el transcurs de l’obra. 

• Conclusions i noves aportacions. 

 

4.5 Altres aspectes addicionals 

Es responsabilitzarà de l’execució del PVA i dels seus costos al promotor del projecte, 

el qual disposarà d’una direcció ambiental d’obra que tindrà com a funció bàsica la 

gestió acurada de les operacions necessàries per a l’execució correcta i temporalment 

oportuna de les mesures correctores definides. Aquesta gestió es reflectirà en un llibre 

d’obres i en informes tècnics mensuals. 

 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 17. Estudi d’ Impacte Ambiental  34 

 

5. CONCLUSIONS 

L’objecte d’aquest annex d’impacte ambiental, és fer el document ambiental previ que 

serveixi de base al Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAH) per determinar 

si l’actuació proposada s’ha de sotmetre al tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. 

Així, i d’acord amb l’article 3 del citat Reial Decret Legislatiu 1/2008, és obligatori el 

tràmit d’avaluació d’impacte ambiental de tots els projectes inclosos en l’Annex I, i 

aquells altres de l’Annex II en què així ho determini l’administració competent –decisió 

que s’ajustarà als criteris definits en l’Annex III, els quals fan referència a les 

característiques i ubicació dels projectes, així com a les característiques de l’impacte 

potencial–. 

En el cas que ens ocupa l’increment previst en el volum i càrrega contaminant d’aigües 

a la EDAR de Mont-roig del camp (àrea costanera) és de 10.500 habitants/equivalents 

doncs la planta actual té capacitat per 48.000 habitants/equivalents i es preveu una 

ampliació de població per l’any 2015 de 58.500 habitants/equivalents, fet que suposa 

que el projecte s’inclogui en 2 supòsits recollits en el redactat de l’Annex II 

Així, doncs, el present annex d’impacte ambiental es redacta d’acord amb el que 

s’especifica a l’article 16 del Real Decret Legislatiu 1/2008, relatiu a la sol·licitud per a 

la determinació de submissió o no a avaluació d’impacte ambiental, que especifica el 

contingut mínim del citat document. 

L’ampliació de l’estació s’ubicarà en els terrenys que ja s’havien reservat per a aquest 

ús al projecte original de l’EDAR. Es tracta de terrenys que es troben a la mateixa 

parcel·la, on en l’actualitat hi ha espais lliures o bé zones enjardinades amb farigola 

(Thymus vulgaris) i romaní (Rosmarinus officinalis) i un parell d’arbres: una olivera 

(Olea europaea) i un garrofer (Ceratonia siliqua). 

Des del punt de vista ambiental cal destacar que no s’afectarà de forma significativa al 

medi doncs la zona on es vol dur a terme l’ampliació de l’EDAR + l’ERA no afecta cap 

àrea amb espècies protegides, hàbitats d’interès comunitari, patrimoni cultural i/o cap 

espai natural protegit. A més cal tenir en compte que els terrenys  on es realitzarà la 

ampliació ja estaven reservats per tal efecte.  

A més, cal tenir present que la valoració dels impactes al medi, ens indica que la 

magnitud d’aquests impactes és compatible amb el medi. 

 

Les afeccions més destacables que poden suposar les actuacions previstes en fase 

d’obra són:  
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o Afecció al medi circumdant (sòl, vegetació i fauna) per l’emmagatzemament de 

material i circulació de vehicles i persones. 

o Afecció al medi (sòl i vegetació) en l’obertura o condicionament dels accessos 

necessaris i la construcció de noves instal·lacions 

o Afecció directa sobre la vegetació existent a la parcel·la. 

 

Tenint en compte aquestes premisses i havent avaluat la magnitud dels impactes es 

conclou que el projecte no provoca impactes crítics sobre el medi ambient i que 

després d’aplicar les mesures preventives i correctores tots els impactes residuals 

resultants de les actuacions projectades seran COMPATIBLES - MODERATS  pels 

vectors geomorfologia, vegetació i fauna i COMPATIBLES per la resta de vectors, 

però en tots els casos els impactes seran molt localitzats. 
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1. URBANITZACIÓ 

1.1 PAVIMENTACIÓ DELS VIALS 

En l’actualitat l’EDAR disposa d’un vial de 7,5 metres d’amplada que passa proper a 

tots els elements que composen la planta. No obstant, degut a la construcció de noves 

estructures, caldrà reordenar el vial per tal de donar accés a aquests espais. Amb 

aquesta ampliació del vial s’arribarà al nou decantador i al nou airejador. L’amplada 

serà idèntica al vial actual, és a dir, 7,5 metres, i el seu traçat en planta consta de 

rectes i una corba amb un radi interior 9,3 metres. 

El nou vial es construirà al voltant del nou airejador (vegeu detalls al plànol 

d’urbanització). 

La secció del vial que es proposa consisteix en una subbase de tot-u artificial de 0,2 m, 

una base de tot-u artificial de 0,2 m de gruix, reg d’emprimació i MBC S-12 de gruix 

0,05 m.. Els detalls de la secció tipus es mostra al Document núm. 2 Plànols. 

Per altra banda, a la zona que queda entre la nova ampliació de l’edifici industrial i 

l’espessidor existent, s’ampliarà el paviment de formigó existent. La secció es 

composarà d’una base de 0,25 m de tot-u artificial i una capa de 0,20 m de formigó 

HM-25. 

Finalment, al voltant dels elements que composen l’ampliació de la depuradora i 

l’estació regeneradora s’estendrà una capa de graves. La resta seran zones que es 

preveuen enjardinades amb gespa i arbres. 

 

1.2 TANCAMENT DE LA PARCELA 

Les instal·lacions de l’EDAR es protegeixen mitjançant un tancament perimetral que ja 

està construït i que caldrà ampliar, ja que el tancat original no preveia espai per a una 

futura ampliació. 

El control d’accés a l’EDAR funciona correctament mitjançant una porta automàtica de 

desplaçament corregut sobre carrils, i per tant, aquest projecte no contempla la seva 

modificació. 
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1.3 ENLLUMENAT EXTERIOR 

Pel que fa a l’enllumenat, s’ampliarà l’enllumenat al voltant del nou vial mitjançant 

llumenera simètrica amb difusor esfèric de plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a 

pressió alta de 250 W, amb bastidor metàl·lic i cúpula reflectora, acoblada al suport. 

 

1.4 JARDINERIA 

La vegetació que es plantarà en l’EDAR + ERA seran espècies autòctones, sense 

gaire manteniment. Aquestes espècies són hidrosembra en tota la zona enjardinada, 

arbustos i arbres de la zona. En el pressupost es defineixen com a partides de 

mesures correctores. 

 

1.5 XARXA DE DRENATGE 

A l’entorn del nou vial s’ampliarà la xarxa de drenatge que tindrà per objectiu evitar 

acumulacions importants d’aigua sobre la calçada mitjançant col·lectors de PEAD 

DN400 corrugats de doble capa i embornals. Aquesta xarxa es connectarà a la xarxa 

ja existent. 

 

2. CAMÍ D’ACCÉS 

El camí d’accés no patirà modificacions i es continuarà utilitzant l’entrada existent. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al “Projecte d'ampliació de l'EDAR i de 

l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)".         

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de 

riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 

reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i 

benestar dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

- Conèixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realització 

tècnica de l’obra. 

- Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al 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. 

- Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent 

Pla de Seguretat i Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció. 

- Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 

- Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 

- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 

- Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms 

que treballin en l’obra. 

- Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

2.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Es tracta de l'execució de les obres contemplades al “Projecte d'ampliació de l'EDAR i 

de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)". 

Aquesta obra consisteix en l’ampliació i millora de la depuradora existent més una 

estació regeneradora d’aigües. Inclourà un nou reactor biològic, un decantador 
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secundari, un espessidor de fangs, l’ampliació de la deshidratació de fangs, així com el 

desviament dels col·lectors d’entrada i una actuació en el pou d’entrada al 

pretractament i a la sortida del mateix. També s’inclouen la construcció i instal·lació de 

tots els elements propis de l’ERA; procés Actiflo, filtre de tambor, radiació ultraviolada i 

dipòsit d’ emmagatzematge. Finalment,  s’inclouen els treballs de construcció de noves 

arquetes i la modificació d’algunes existents, així com la instal·lació de nous 

automatismes i sistemes de control.   

 

2.2 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució previst de l’obra és de 10 mesos. 

 

2.3 PERSONAL PREVIST 

Es preveu un nombre aproximat de 10 persones per a l’execució de l’obra. 

 

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS 

AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE 

L’OBRA 

A continuació es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans 

auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 

 

Esgotaments de nivell freàtic  

• Equips Well Point 

• Bombes centrífugues submergibles 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut  5 

 

• Grups electrògens 

Demolicions i enderrocs 

• Maquinària de càrrega 

• Camions de trabuc 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

 

Estructures de formigó fetes “in situ” 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Bombes de formigó 

• Grues 

• Eines manuals 

 

Pous, rases, etc. 

• Maquinària d’excavació 

• Camions 

• Formigoneres 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 

Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

 

Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat  

• Conduccions 

• Generadors 

• Escomeses 

• Llums i projectors 
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• Armaris 

• Estacions transformadores 

• Eines manuals 

 

4. ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana 

el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte de 

l’obra i com a conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser 

variada per cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan 

ho adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció 

col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la 

metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El Plec de Condicions 

Tècniques i Particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la proposta que 

es presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut. 

En matèria d’identificació i avaluació dels riscos, s’assigna la probabilitat amb la qual 

pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com: 

- Probabilitat baixa (B) 

- Probabilitat mitja (M) 

- Probabilitat alta (A) 

 

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser: 

- Lleugerament danyós (LD) 

- Danyós (D) 

- Extremadament danyós (DE) 

 

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

- Trivial (T) 

- Tolerable (TO) 

- Moderat (M) 

- Important (I) 

- Intolerable (IN) 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut  7 

 

La qualificació s’assigna segons la següent taula: 

 

Qualificació de les conseqü ències previsibles  

LLEUGERAMENT 

DANYÓS 
DANYÓS 

EXTREMADAMENT 

DANYÓS 

Probabilitat Baixa de que ocorri Risc trivial 
Risc 

Tolerable 
Risc moderat 

Probabilitat Mitja de que ocorri Risc Tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat Alta de que ocorri Risc moderat 
Risc 

important 
Risc intolerable 

 

A cada risc se li assigna el tipus de protecció a aplicar: 

- Protecció col·lectiva 

- Protecció individual 

 

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis 

auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per 

les instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de 

garantia, i per els riscos de danys a tercers. 

 

4.1 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 

 

Activitat: Construcció d’arquetes menors  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per trepitjades sobre 

terrenys irregulars o enfangats. 

X   X     X         X 

Talls per manejament de peces ceràmiques i 

eines de paleta. 

X    X     X         X 

Sobre esforços, (treballs en postures o 

sustentació de peces pesades). 

 X   X          X 

Dermatitis per contacte amb el ciment.. X     X    X         X 

Atrapament entre objectes, (ajustaments de 

canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, (tall de material 

ceràmic). 

X     X     X       X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes temperatures).  X   X    X       X  

Sobre esforços, (treballar en postures 

obligades). 

 X   X     X    X 

Trepitjades sobre terrenys inestables. X   X    X       X 

Caigudes al mateix nivell. X   X   X      X 
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Activitat: Entibacions.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats de les operacions de càrrega i 

descarrega de fusta:  

                

Atrapaments. X     X    X       X 

Erosions. X    X   X       

Caigudes. X       X    X       

Sobre esforços X   X    X        

Els originats per fallada de l’entibació 

tradicional de fusta: 

                    

Aterrament general. X     X   X       

Aterrament de persones. X       X    X     

Inundació. X     X   X     

Cops a les persones pels components de 

l’entibació.  

X    X    X        X 

Sobre esforços per: (circulació de persones en 

postures obligades; Sustentació de peces de 

fusta pesades). 

 X   X     X    X 

Caigudes a la rasa per: (salt directe sobre ella; 

baixada a través de l’acodalament). 

X    X    X       

Talls i erosions, (manejament de fusta). X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes punxants.  X  X    X     X 

 

Activitat: Excavació de terres a màquina en rases.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniments de terres, (per sobrecàrrega o 

tensions internes).  

X      X     X      X X 

Despreniments de la cantonada de coronació 

per sobrecarrega. 

X    X    X    X  

Caiguda de persones al mateix nivell, (trepitjar 

sobre terreny solt o enfangat). 

X   X   X       X 

Caigudes per persones a l’interior de la rasa 

(manca de senyalització o il·luminació). 

X     X    X    X X 

Atrapament de persones amb els equips de 

les màquines, (amb la cullera al treballar 

refinant). 

 X   X    X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 

Caigudes d’objectes sobre els treballadors. X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment per alta 

temperatura). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 

Pols ambiental.  X  X    X     X 

 

Activitat: Formigonat de ferms, urbanització i d’obra civil. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des de la màquina, 

(despistes o confiança pel seu moviment lent) 

x     X     X     X x 

Caiguda de persones al mateix nivell. x     x     x         x 

Estrès tèrmic, (insolació). x   x     x        x 
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Sobre esforços, (picament circumstancial, refins). x    x      x        X 

Empenta entre camió de transport del formigó i la 

tremuja de la màquina. 

x       x    X       x 

Soroll ambiental.   x  x       x       x 

Cremades per asfalts.  x  x       x       x 

Trepitjades sobre objectes punxants.   x   X      X     x 

Els riscos derivats del treball en condicions 

meteorològiques extremes, (fred, calor, humitat 

intensos). 

x   x   x      x 

 

Activitat: Instal·lació de canonades  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Caigudes d’objectes, (pedres, materials, etc.).  X   X      X     X 

Cops per objectes despresos en manipulació 

manual. 

X    X     X         X 

Caigudes de persones per qualsevol causa. X     X   X      X 

Caigudes de persones al caminar per les 

proximitats d’una rasa, (absència 

d’il·luminació, de senyalització o d’oclusió). 

 X   X      X   X  X 

Enfonsament de les parets de la rasa, 

(absència de blindatges, utilització 

d’entibacions artesanals de fusta). 

X      X     X   X 

Interferències amb conduccions subterrànies, 

(inundació sobtada, electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços, (romandre en postures 

forçades, sobrecàrregues). 

X   X    X       X 

Estrès tèrmic, (generalment per temperatura 

alta). 

X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys irregulars o sobre 

materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces ceràmiques i 

eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, (ajustaments de 

canonades i segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre persones per 

qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol causa. X     X    X   X 

Pols, (tall de canonades en via seca). X   X   X      X 

Projecció violenta de partícules, (tall de 

canonades envia seca). 

X    X   X     X 

Sobre esforços, (per al penduleig de la 

càrrega a braç, carregar tubs a l’espatlla). 

 X   X    X    X 

 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda diferent nivell per qualsevol causa. X    X   X      

Sobre esforços per manejament d’objectes 

pesats. 

 X   X    X    X 
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Caigudes a nivell o des d’escassa alçada, 

caminar sobre l’objecte que s’està rebent o 

muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces pesades. X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines o peces 

metàl·liques. 

X   X   X      X 

 

Activitat: Replens de terres en general.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes de material des de les capses dels 

vehicles per sobrecolmo. 

 X  X     X      X 

Caigudes de persones des de les capses o 

carrosseries dels vehicles, (saltar directament 

des d’elles al sòl). 

 X    X    X     X 

Atropello de persones, (caminar pel lloc 

destinat a les màquines, dormitar a la seva 

ombra). 

 X    X    X    X 

Bolcada de vehicles durant descàrregues en 

sentit de retrocés, (absència de senyalització, 

balisament i topes final de recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre terrenys 

embassats sobre fangars, (obstrucció, 

projecció d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobre les persones, (conductores).  X   X    X     

Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 

Abocaments fora de control, en el lloc no 

adequat amb arrossegaments o 

despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 

terreny solts o enfangats). 

X   X   X      X 

 

Activitat: Treballs en proximitat línies elèctriques soterrade s. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del r isc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els riscos propis del lloc d’ubicació de l’obra i 

del seu entorn natural. 

 X   X    X     

Electrocució per: (penetrar en l’àrea de 

seguretat entorn als fils; entrar en contacte 

directe amb ells).  

X      X     X       

Cremades per arc elèctric.  X        X    X       

Incendi per interferència amb la protecció 

aïllant elèctric. 

X     X   X     

 

Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüènci es Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. X     X     X     X X 

Atrapament de membres, (muntatge i 

desmuntatge de la canaleta). 

X    X    X         X 

Dermatitis, (contactes amb el formigó). X   X     X        X 
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Afeccions neumàtiques, (treballs en ambients 

humits). 

X   X     X         X 

Soroll ambiental i puntual, (vibradors).  X  X     X     X 

Projecció de gotes de formigó als ulls. X    X    X       X 

Sobre esforços, (guia de la canaleta).  X   X   X   X     X 

 

4.2 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 

 
Activitat: Obres de Paleta.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caiguda de persones des d’altura per: 

(penduleig de càrregues sustentades a ganxo 

de grua; bastides; buits horitzontals i 

verticals).  

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix nivell per: 

(desordre, runes, paviments relliscosos). 

 X       X     X      X 

Caiguda d’objectes sobre les persones. X       X     X      X 

Cops contra objectes.   X  X      X       X 

Talls i cops en mans i peus pel manejament 

d’objectes ceràmics o de formigó i eines 

manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls o altres 

parts del cos per: (tall de material ceràmic a 

cop de paletí; serra circular). 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de màquines eina. X    X   X     X 

Afeccions de les vies respiratòries derivades 

dels treballs realitzats en ambients saturats de 

pols, (tallant totxos). 

X    X   X     X 

Sobreesforços, (treballar en postures obliga-

des o forçades, sustentació de càrregues). 

X    X    X        X 

Electrocució, (connexions directes de cables 

sense clavilles; anul·lació de proteccions; 

cables lacerats o trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis d’elevació i transport 

de càrregues a ganxo.. 

X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis auxiliars. X    X    X       X 

Dermatitis per contacte amb el ciment. X   X   X      X 

Soroll, (us de martells neumàtics).  X  X    X     X 

 

Activitat: Electricistes.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, (desordre d’obra o 

del taller d’obra). 

 X     X     X        X 

Talls a les mans pel manejament de màquines 

eines manuals. 

X     X   X       X 

Cops en membres per objectes o eines.   X  X       X       X 

Atrapament de dits entre objectes pesats en 

manutenció o braç. 

  X    X       X    X 
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Activitat: Electricistes.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Trepitjades sobre objecte punxants, lacerants 

o tallants, (fragments). 

 X  X     X       X 

Contactes amb energia elèctrica, (connexions, 

directes sense clavilla; cables lacerats o 

trencats). 

 X    X     X   X  

Sobre esforços per sustentació d’elements 

pesats. 

X   X    X       X 

 

Activitat: Ferralles.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, (desordre d’obra o 

del taller d’obra). 

 X     X     X        X 

Talls a les mans pel manejament de màquines 

eines manuals. 

X     X   X       X 

Cops en membres per objectes o eines.   X  X       X       X 

Atrapament de dits entre objectes pesats en 

manutenció o braç. 

  X    X       X    X 

Trepitjades sobre objecte punxants, lacerants 

o tallants, (fragments). 

 X  X     X       X 

Talls a les mans per la manipulació de rodons 

i malles metàl·liques. 

 X    X     X   X  

Sobre esforços per sustentació d’elements 

pesats. 

X   X    X       X 

 

 

Activitat: Fusters.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Caigudes d’alçada, (fallo de encofrat; us erroni 

del medi auxiliar; penduleig de la càrrega).  

X    X     X     X X 

Caigudes al mateix nivell, (desordre).  X       X     X       X 

Trepitjades sobre fragments de fusta solta, 

(torcedures). 

X       X     X       X 

Talls i erosions a les mans, (manipulació de la 

fusta). 

X    X     X        X 

Cops per sustentació i transport a espatlla de 

taules de fusta. 

X    X   X         X 

Trepitjades sobre objectes punxants.   X    X       X   X X 

Talls per manejament de la serra circular.   X    X      X     X 

Soroll ambiental i directe, (manejament de la 

serra circular). 

  X    X       X     X 

Projecció violenta partícules o fragments, 

(trencament dents de la serra; resquills de 

fusta). 

 X    X     X     X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (puentejar 

les proteccions elèctriques de la serra de disc; 

connexions directes sense clavilla, cables 

lacerats o trencats). 

  X    X      X   X   
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Sobre esforços, (treballs continuats en 

postures forçades, càrrega a braç d’objectes 

pesats).  

 X  X    X     X 

 

 

Activitat: Muntadors de tubs.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Caigudes d’alçada, (us erroni del medi 

auxiliar; penduleig de la càrrega).  

X    X     X     X X 

Caigudes al mateix nivell, (desordre).  X       X     X       X 

Trepitjades sobre tubs acopiats, (torcedures). X       X     X       X 

Erosions a les mans, (manipulació de les 

canonades). 

X    X     X        X 

Cops per sustentació i transport a espatlla de 

canonades de “petits” diàmetres. 

X    X   X         X 

Cops per fallida dels mecanismes de 

sustentació. 

  X    X       X   X X 

Cops per deficient ancoratge dels elements de 

sustentació. 

  X    X      X   X X 

Soroll ambiental i directe, (manejament de la 

maquinària de manipulació i transport dels 

tubs). 

  X    X       X     X 

Sobre esforços, (treballs continuats en 

postures forçades, càrrega a braç d’objectes 

pesats).  

 X  X    X     X 

 

4.3 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS A UTILITZAR 

 

Activitat: Escales de ma.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, (com conseqüència 

de la ubicació i mètode de recolzament de 

l’escala, així com el seu ús o abús).  

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, (com  conseqüència 

de la ubicació y mètode de recolzament de 

l’escala, així com el seu ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels elements 

constituents de l’escala, (fatiga de material, 

nusos; cops; etc.). 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut a recolzament 

incorrecte, (manca de sabates, etc.). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral per recolzament 

sobre una superfície irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament deguda a defectes 

ocults. 

X     X       X   
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Activitat: Escales de ma.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Els derivats dels usos inadequats o dels 

muntatge perillosos, (empalmes d’escales, 

formació de plataformes de treball, escales 

insuficients per a l’alçada a salvar). 

X     X     X   

 

4.4 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A 

INTERVENIR 

 

Activitat: Camió de transport de materials.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos inherents als treballs realitzat en la 

seva proximitat. 

   X     X      X      X    

Atropello de persones per: (maniobres en 

retrocés; absència de senyalitzacions; errors 

de planificació; manca de senyalització; 

absència de semàfors). 

  X    X       X      

Xocs a l’entrar i sortir de l’obra per: 

(maniobres en retrocés; falta de visibilitat; 

absència de senyalista; absència de 

senyalització; absència de semàfors). 

X      X     X       

Bolcada del camió per: (superar obstacles; 

forts pendents; mitges vessants, desplaça-

ment de la càrrega). 

X       X     X         

Caigudes des de la capsa al sòl per: (caminar 

sobre la càrrega; pujar i baixar per llocs 

imprevistos per a això). 

X      X    X         

Projecció de partícules per: (vent; moviment 

de la càrrega). 

X        X     X        

Atrapament entre objecte, (romandre entre la 

càrrega en els desplaçaments del camió). 

 X    X     X     X 

Atrapaments, (tasca de manteniment)  X   X    X     

Contacte amb la corrent elèctrica, (capsa 

hissada sota línies elèctriques). 

X      X     X     X  X  

 

Activitat: Camió grua.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello de persones per: (maniobres en 

retrocés; absència de senyalista; espai 

angost).  

X       X     X         

Contacte amb l’energia elèctrica, (sobrepassar 

els gàlibs de seguretat sota línies elèctriques 

aèries). 

X                       

Bolcada del camió grua per: (superar 

obstacles del terreny; errors de planificació). 

X      X     X        
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Activitat: Camió grua.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapaments, (maniobres de càrrega i 

descàrrega). 

X      X     X       

Cops per objectes, (maniobres de càrrega i 

descàrrega). 

  X     X       X       

Caigudes al pujar o baixar a la zona de 

comandaments per llocs imprevistos. 

  X   X      X       

Despreniment de la càrrega per eslingat 

perillós. 

X        X     X        

Cops per la càrrega a paraments verticals o 

horitzontals durant les maniobres de servei. 

X      X    X         

Soroll.  X  X    X      X 

              

Activitat: Camió cuba formigonera.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Atropello de persones per: (maniobres en 

retrocés; absència de senyalista, manca de 

visibilitat, espai angost).  

  X    X       X       

Col·lisió amb altres màquines de moviment de 

terres, camions, etc., per: (absència de 

senyalista, manca de visibilitat; senyalització 

insuficient o absència de senyalització). 

X       X     X         

Bolcada del camió formigonera per: (terrenys 

irregulars; enfangats, passos propers a rases 

o a buidats). 

X      X     X        

Caiguda a interior de rasa, (talls de talussos, 

mitja vessant). 

X      X     X       

Caiguda de persones des del camió, (pujar o 

baixar per llocs imprevistos). 

  X     X       X       

Cops pel manejament de les canaletes, 

(empentes als operaris guia i puguin caure). 

  X    X      X       

Caiguda d’objectes sobre el conductor durant 

les operacions d’abocament o neteja, (risc per 

treballs en proximitat). 

X        X     X        

Cops pel cubilote del formigó durant les 

maniobres de servei. 

 X    X     X       

Atrapaments durant el desplegament, 

muntatge i desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per estacionament en voreres i 

vies urbanes. 

 X    X      X    X    

 

Activitat: Compressor.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscos del transport intern:                         

Bolcada, (circular per pendents superiors a les 

admissibles). 

X        X     X         

Atrapament de persones, (manteniment). X      X     X       X 

Caiguda per terraplè, (fallada del sistema 

d’immobilització decidit). 

X      X     X       
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Activitat: Compressor.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Despreniment i caiguda durant el transport en 

suspensió. 

X         X       X      

Sobre esforços, (empenta humana). X    X    X           

Riscos del compressor en servei:              

Soroll, (models que no compleixen les normes 

d'UE; utilitzar-los amb les carcasses obertes). 

  X  X    X           

Trencament de la mànega de pressió. X      X     X         

Emanació gasos tòxics per escap del motor.   X   X     X     

Atrapament durant operacions manteniment. X     X     X      X 

Risc catastròfic: (utilitzar el braç com grua). X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: (estació en 

pendents superiors a les admeses pel 

fabricant; blandons, intentar superar 

obstacles). 

X     X    X       

Caiguda des del vehicle de subministrament 

durant maniobres en càrrega, (imperícia). 

X     X    X      

 

Activitat: Màquines eines elèctriques en general: radials, cis alles, talladores, serres i assimilables.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls per: (el disc de tall; projecció d’objectes, 

voluntarisme; imperícia).  

 X   X    X    X 

Cremades per: (el disc de tall; tocar objectes 

calents; voluntarismes; imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops per: (objectes mòbils; projecció 

d’objectes). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de fragments, (materials o 

trencament de peces mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs inferiors.  X   X    X     

Contacte amb l’energia elèctrica, (anul·lació 

de proteccions; connexions directes sense 

clavilla, calbes lacerats o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 

Soroll.  X  X    X     X 

Pols.  X  X    X     X 

Sobre esforços, (treballar llarg temps en 

postures obligades). 

 X  X    X     X 

 

Activitat: Martell pneumàtic - trencadors – foradadors  

Nom del perill identificat 
Probab ilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Vibracions en membres i en òrgans interns.   X   X    X    X 

Soroll puntual, (no complir les normes de la 

UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental, (no complir les normes de la 

UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes i partícules.  X   X    X    X 
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Activitat: Martell pneumàtic - trencadors – foradadors  

Nom del perill identificat 
Probab ilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços, (treballs de durada molt 

prolongada o continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de servei, (efecte 

fuet), per: (falta de manteniment, abús 

d’utilització; estendre-la per llocs subjectes 

abrasius o pas de vehicles). 

X    X   X      

Contactes amb l’energia elèctrica de línies 

soterrades. 

X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per recomençar el treball 

desprès de deixar clavat el martell al lloc.  

 X   X    X     

 

Activitat: Taula de serra circular per a fusta.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Talls amb el disc per: falta dels empentadors; 

falta o anul·lació de la carcassa protectora i 

del ganivet divisor).  

  X   X     X   X X 

Abrasions per (disc de tall; la futas a tallar).  X    X     X   X X 

Atrapaments: (falta de la carcassa de 

protecció de politges). 

 X    X     X    X 

Projecció violenta de partícules i fragments, 

(esberles; dents de la serra). 

X     X   X      X 

Sobre esforços, (tall de taulons; canvis de 

posició). 

X     X    X        X 

Emissió de pols de fusta.  X  X     X      X 

Soroll.  X  X     X      X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (anul·lació 

de les proteccions; connexió directa sense 

clavilles, cables lacerats o trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per reescalfament. X     X    X  X  

 

Activitat: Picons mecànics per a compactació de ter res.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Soroll   X  X    X         X 

Atrapament pel picó, (imperícia; distracció; 

falta d’un anell perimetral de protecció). 

X    X    X       X 

Cops pel pico, (arrossegament per imperícia). X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament del picó.  X  X     X     X 

Explosió, (durant l’abastament de combustible, 

fumar). 

X      X   X         

Màquina en marxa fora de control. X     X   X     X 

Projecció violenta objectes, (pedra fracturada). X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell, (imperícia, 

distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (treballs amb fred o calor 

intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 
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Activitat: Picons mecànics per a compactació de ter res.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Sobre esforços, (treballs en jornades de llarga 

durada). 

X   X   X      X 

 

 

Activitat: Pistola automàtica clavament claus.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Impactes acústics derivats de l’alt nivell sonor 

del disparo pel que la manega i per al 

personal del seu entorn proper.  

  X   X     X     X 

Disparo inapropiat sobre les persones o les 

coses, (disparo fora de control). 

X       X   X       

Disparo a tercers per creuament total del clau 

a través de l’element a rebre el disparo. 

X      X   X        

Els derivats de la manipulació dels cartutxos 

d’impulsió, (explosió fora de control). 

X     X   X        

Projecció violenta de partícules, (fragments de 

ceràmica). 

X       X    X      X 

Sobre esforços, (treballar en postures 

obligades durant llarg temps). 

X    X    X        X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

Activitat: Pistola grapadora.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c I 

Projecció violenta de grapes por:                

Trets fora de control. X   X   X      X 

Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 

Agarrotament dels elements de 

comandament. 

X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 

Error humà.  X  X    X     X 

Els riscos derivats de la utilització de 

sobrepressió per a accionament de la pistola: 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      

Rebentada del circuit. X    X   X      

Els riscos derivats de la projecció dels 

fragments del fil metàl·lic d’injecció de claus o 

grapes: 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      

Soroll puntual, (pot arribar entorn als 120 db-

A). 

 X   X    X    X 

 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropello per qualsevol causa.  X      X     X         

Lliscament lateral o frontal de la màquina.  X       X     X         
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Màquina en marxa fora de control X         X     X       

Bolcada de la màquina. X         X     X   X   

Caiguda de la màquina a rases, (treballs en 

els laterals; trencament del terreny per 

sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents, (treballs al costat de 

talussos, talls i assimilables). 

X        X     X        

Bolcada de la màquina per: (circulació amb el 

culler elevat o carregat; imperícia). 

X        X     X       

Xoc contra altres vehicles X     X       X        

Contacte amb les línies elèctriques aèries o 

soterrades. 

X       X       X  X X  

Interfer. amb infraestructures urbanes.                 

Desploms de les parets de les rases.  X   X    X     

Incendi, (abastament de combustible fumar; 

emmagatzemar combustibles sobre la 

màquina). 

X    X   X    X   

Cremades, (treballs manteniment; imperícia). X    X   X     X 

Atrapament, (treballs de manteniment; 

imperícia; abús de confiança). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, (trencament de 

roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la màquina.  X   X    X    X 

Cops, (treballs de refí de terrenys; treballs en 

proximitat a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental, (treball uníson varies 

màquines, cabines sense insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense aïllament).  X    X     X    X 

Els riscos derivats dels treballs realitzats en 

ambients saturats de pols, (neumoconiosis; 

cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per: (cabines sense calefacció ni 

refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre 

terrenys solts, demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments de terreny.  X   X    X    X 

Sobre esforços, (tasques de manteniment, 

transport a braç de peces pesades). 

X   X   X      X 

 

Activitat: Foradador elèctric portàtil.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Sobre esforços, (foradador de longitud 

important).  

X    X    X         X 

Contacte amb l’energia elèctrica, (falta de 

doble aïllament; anul·lació de presa de terra; 

carcasses de protecció trencades; connexions 

sense clavilla, cables lacerats o trencats). 

  X    X     X   X   

Erosions a les mans. X    X    X        X 

Talls, (tocar arestes, neteja del foradador). X    X    X        X 
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Activitat: Foradador elèctric portàtil.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Cops al cos i ulls, per fragments de projecció 

violenta. 

X       X    X      X 

Els derivats del trencament de la broca, 

(accidents greus per projecció molt violenta de 

fragments). 

X     X    X      X 

Pols.  X  X      X       X 

Caigudes al mateix nivell per: (trepitjades 

sobre materials, torçades; talls). 

 X  X     X       X 

Soroll.  X  X     X     X 

Vibracions.  X  X    X     X 

 

4.5 RISCOS PER LES INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 

 

Activitat: Instal·lació elèctrica provisional de l’obra.  

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, (desordre; usar 

mitjans auxiliars deteriorats, improvisats o 

perillosos).  

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell, (treballs al costat de 

talls del terreny o de lloses; desordre; usar 

mitjans auxiliars deteriorats, improvisats o 

perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes; (excés de 

confiança; empalmes perillosos; puenteig de 

les proteccions elèctriques; treballs en tensió; 

imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X     

Trepitjades sobre materials solts. X   X   X      X 

Punxades i talls per: (filferros; cables elèctrics; 

tisores, alicates). 

X   X   X      X 

Sobre esforços, (transport de cables elèctrics i 

quadres; manejament de guies i cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació de guies. X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació amb les guies 

i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per: (fer foc o fumar junt a materials 

inflamables). 

X    X  X X    X X 
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4.6 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

D’OBRA 

 

Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals per als tr eballadors 

de mòduls prefabricats metàl·lics. 

Nom del perill identificat 
Probabilitat  Conseqüències  Estimació del risc  Protecció  

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atrapament entre objectes durant maniobres 

de càrrega i descàrrega dels mòduls 

metàl·lics.  

X     X    X     X 

Cops per penduleigs, (intentar dominar 

l’oscil·lació de la càrrega directament amb les 

mans; no usar cordes de guia segura de 

càrregues). 

X     X     X     X 

Projecció violenta de partícules als ulls, (pols 

de la capsa del camió; pols dipositat sobre els 

mòduls; demolició de la cimentació de 

formigó). 

X    X    X       X 

Caiguda de càrrega per eslingat perillós, (no 

usar aparells de descàrrega a ganxo de grua). 

X     X    X     X 

Dermatitis per contacte amb el ciment, 

(cimentació). 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia elèctrica.   X    X     X   X X 

 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. 

Aquests riscos adquiriran especial rellevància quan el traçat de l’obra hagi d’interferir 

amb instal·lacions de gas o elèctriques. 

 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del 

tall a la instal·lació de les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva 

periodicitat. 

 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel 

Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en 

pràctica durant la realització de l’obra. 

 

4.7 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL 

CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra, i en servei, es preveu que els riscos seran molt baixos, 

degut a què el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació 
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específica per al seu treball. En termes generals es centraran en la precaució de 

senyalitzar la zona a treballar i prendre les mesures de protecció individual adequades. 

 

Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà la 

senyalització de la zona de treball, si aquesta és a la via pública. 

 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis 

de protecció individual com són els guants, vestits impermeables, mascarelles, segons 

el casos. És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que 

aquests tinguin uns costums de treball que facin reduir els sinistres de forma important. 

 

4.8 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

• Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat a 

la proximitat de l’obra. 

• Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de 

l'obertura de rases i pous. 

• A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 

vehicles. 

 

5. MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE 

RISCOS 

5.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja 

la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

 

- En excavació i explotació de pedreres  

 . Xarxes metàl·liques de protecció per a esllavissades localitzades. 

 . Barana de limitació i protecció. 

 . Cinta de balisament. 

 . Entibacions per a rases. 

 . Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

 . Baranes. 

 . Senyals de trànsit. 
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 . Senyals de seguretat. 

 . Detectors de corrents erràtiques. 

 . Marquesines o passadissos de seguretat. 

 . Regat de pistes. 

 . Topalls d'abocadors. 

 . Detector mesurador tubular de gasos, “Drager” o similar. 

 

- En transport, abocament, estesa i compactació  

 . Tanques de limitació i protecció. 

 . Barana de balisament. 

 . Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

 . Senyals de trànsit. 

 . Senyals de seguretat. 

 . Regat de pistes. 

 

- En formigons  

 . Il·luminació d'emergència. 

 . Passadís de seguretat. 

 . Barana de limitació i protecció. 

 . Cinta de balisament. 

 . Senyals de seguretat. 

 . Baranes. 

 . Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 

- En soldadures 

 . Vàlvules antiretrocés. 

 

- En riscos elèctrics  

 . Interruptors diferencials. 

 . Preses de terra. 

 . Transformadors de seguretat. 

 . Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

 

- En incendis  

 . Extintors portàtils. 

 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 
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Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i 

senyalitzar-se adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran 

d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot 

cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària la part més 

sortint de la qual pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està 

tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a 

terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció 

mínima, connectada amb una pica ben humida. 

 

Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima serà de 6 metres. 

 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 

eixamplaments, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de la seva 

correcció si procedís. 

 

5.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han 

pogut resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de 

les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que 

intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent 

llistat: 

 

- Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 

- Peces reflectants. 

- Botes de seguretat de lona (classe III). 

- Botes de seguretat de cuir (classe III). 

- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 

- Botes dielèctriques. 

- Guants de cuir. 

- Guants de goma. 

- Guants de soldador 

- Guants dielèctrics. 

- Faixa contra les vibracions. 
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- Cinturó de seguretat de subjecció. 

- Cinturó de seguretat de caiguda. 

- Cinturó antivibratori. 

- Armilla reflectant. 

- Màscara antipols. 

- Canellera contra les vibracions. 

- Ulleres contra impactes i antipols. 

- Protectors auditius. 

- Pantalla de seguretat per a soldador elèctric. 

- Polaines de soldador. 

- Maniguets de cuir. 

- Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

- Davantals de cuir. 

- Ulleres per a soldadura autògena. 

 

5.3 PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

• Cops i atrapaments per demolicions 

 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes 

de cuir de mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris 

inestables, que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies 

a les demolicions en el moment de les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos 

necessari. 

 

• Atropellaments per màquines o vehicles 

 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de 

persones i evitar riscs. 

 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les 

màquines i portàtils, prohibint la presència de personal en el seu entorn. 
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Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència 

de personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que 

facin marxa enrera. 

 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els 

desviaments i els treballs en calçades i vorades de les mateixes. 

 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que 

sigui necessari. 

 

• Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa 

vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció 

Facultativa de l'Obra o organismes autònoms pertinents. 

 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 

aparcaments. 

 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

 

• Pols per circulació, vent, etc. 

 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna 

d'aigua. 

 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 

• Atrapaments 

 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 

indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 
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Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i 

calçat de seguretat. 

 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 

seguretat. 

 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 

mecàniques protegides. 

 

• Caigudes a diferent nivell 

 

S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 

d'excavacions, etc. 

 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 

 

• Caigudes al mateix nivell 

 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

 

Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els 

accessos a cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús 

de cinturó de seguretat. 

 

• Caigudes d'objectes 

 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 

d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a 

nivell de terra. 

 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que 

recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 

corresponent sòcol. 
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Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i 

NETEJA. 

 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

 

• Electrocucions 

 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 

sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 

 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb 

interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques 

disposarà de presa de terra. 

 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 

• Eczemes, causticacions 

 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, 

soleres, fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 

• Projecció de partícules 

 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 

- En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 

 

- Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i 

escarpa. 
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- Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 

- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

• Cremades 

 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que 

atenuï la calor que els arribi als peus. 

 

• Incendis-Explosions 

 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, 

instal·lacions, serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de 

foc previsible. 

 

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 

 

• Vibracions, lumbàlgies 

 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, 

els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin 

martells trencadors, portaran cinturó antivibratori. 

 

• Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 

treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 

• Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 

s'utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

 

• Sorolls 
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Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el 

soroll. 

 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà 

proteccions acústiques. 

 

• Ensorraments d'excavacions 

 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 

d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a 

adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades 

per la Direcció Facultativa. 

 

 

• Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 

operaris utilitzaran caretes. 

 

• Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 

 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i 

guants, augmentant les precaucions si hi ha proximitat de línies elèctriques, intercalant 

pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació 

dels ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de 

perill. 

 

5.4 SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 

senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns 

segons la seva finalitat. 
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5.4.1 Senyalització dels riscos del treball 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 

previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot 

moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions 

defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la 

del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

 

- Advertència risc elèctric 

- Advertència explosió 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

 

5.4.2 Senyalització vial 

Si els treballs a realitzar originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la 

presència o veïnat del trànsit rodat, serà necessari instal·lar l’oportuna senyalització 

vial, que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El Plec de 

Condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització.  

 

5.5 FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de 

treball a utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu 

càrrec, de tal forma, 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. 

 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de 

seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que 

tenen de complir-les. 

 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix 

perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut  32 

 

perill per sí mateix i per les persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar 

l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 

 

 

5.6 SERVEIS COMUNS 

• Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

• El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

• Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 

deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i 

calefacció. 

• El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, 

escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles. 

• Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la 

dedicació necessària. 

 

5.7 SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 

• Reconeixement mèdic 

 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement 

mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 

potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

 

• Farmaciola 

 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General 

de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

• Assistència a accidentats 

 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on hauran 

de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 
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És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i 

direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir 

un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència. 

 

5.8 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent.  

 

De la mateixa manera, es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i 

vehicles aliens a les obres. 

 

6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES 

AUXILIARS 

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions 

provisionals per a l’ús dels treballadors. 

 

Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls 

metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i 

acústic. 

 

Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents 

si té la suficient solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill 

però digne. El plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les 

característiques tècniques d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i 

hauran d’arreglar-se els possibles desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 

 

Amb referència a les escomeses provisionals d’aigua potable, elèctrica i de desguàs, 

s’instal·laran les necessàries segons les condicions d’infraestructura que ofereix el lloc 

de treball. 
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7. SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

7.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE 

SEGURETAT I SALUT, I DOCUMENTS DE NOMENAMENTS 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons 

les condicions contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat 

i Salut. 

 

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades 

pels mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de Condicions 

Tècniques i Particulars. 

 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del 

pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

 

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 

1° Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es 

defineix al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

 

2° Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual 

utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui 

amidar les quantitats rebutjables. 

 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta 

funció el Contractista adjudicatari, les formalitats recollides al Plec de Condicions 

Tècniques i Particulars i ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de 

Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, 

són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als 

subcontractistes): 

 

· Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 

· Document de nomenament del senyalista de maniobres. 

· Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho 

requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars. 
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. Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a 

realitzar. 

. Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en 

matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en 

la que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 

 

7.2 PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT 

LABORAL 

 

- Local farmaciola de primer auxilis 

Donades les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, 

és necessari dotar-la d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les 

primeres atencions sanitàries als possibles accidentats. 

 

El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars de Seguretat i Salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 

 

A més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista s’haurà de fer constar la 

ubicació, així com la dotació de dita farmaciola. 

 

- Medicina Preventiva 

 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els 

reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els 

preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà 

puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que siguin 

subcontractades per ell per a aquesta obra. 

 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars s’expressen les obligacions empresarials 

en matèria d’accidents i assistència sanitària. 

 

- Evacuació d’accidentats 

 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista 

mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari 
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definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es diu al Plec 

de Condicions Tècniques i Particulars. 

 

8. PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de TRENTA-VUIT MIL 

QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (38.047,44 €). 

 

9. DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE 

SEGURETAT I SALUT 

 

DOCUMENT NÚM. 1 MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM. 2 PLÀNOLS 

DOCUMENT NÚM. 3 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT NÚM. 4 PRESSUPOST 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENT 2 

PLÀNOLS 

























 

 

 

 

 

DOCUMENT 3 

PLEC 
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1.  OBJECTIUS 

 
El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un 
document contractual d’aquesta obra que té per objecte: 
 
1º Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest 

Estudi de Seguretat i Salut. 
 
2º Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 
 
3º Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o 

exigir al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, 
aquelles que no són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 

 
4º Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del 

construït. 
 
5º Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de 

Seguretat i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
6º Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu 

utilitzar, amb la fi de garantir el seu èxit. 
 
7º Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció 

decidida i la seva administració. 
 
8º Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que 

serveixi per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 
 
Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense 
accidents ni malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de 
Seguretat i Salut i que s’han d’entendre transcrits com a norma fonamental d’aquest 
document contractual. 
 
 

2. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA 

 
Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, 
s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, 
predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més 
antiga. 
 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre) (BOE 25-10-1997) 
 
• RD 773/1997, 30 de maig, sobre disposicions mínimes de  seguretat i salut 

relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual (BOE 12-
06-1197) 
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• Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontratació en el sector de la 
construcció 

 
• Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 
 
• Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 
 
• "Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de 

maig) (BOE 21-07-1986). 
 
• "Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial 

Decret 1403/1986, 9 de maig) (BOE 08-07-1986). 
 
• Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 
 
• Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-

1977). 
 
• Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de 

setembre). Instruccions Complementàries (O.M. 31-10-1973). 
 
• Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) 

(BOE 16-03-1971). 
 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-

03-1971). 
 

• Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-
1971). 

 

• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) 
(BOE 5/7/8/9-09-1970). 

 

• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 
28 de novembre). 

 

• Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 
 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i 

Obres Públiques (O.M. 20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 
 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
 

• Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, 
que puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 

 
I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin 
no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 
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3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI 

 
1º Complir i fer complir a 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. 

 
2º Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un Pla 

de Seguretat complint amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel que 
s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció. En dit Pla es respectarà el nivell de prevenció definit als documents 
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el que 
no podrà ser aprovat. 

 
3º Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’Execució de l’obra” que es pensa 

seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder 
realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment com model, el 
Pla d’Execució d’obra que es subministra. 

 
4º Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
5º Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies 

d’antelació, la data en la que es pensa començar els treballs, amb la finalitat de 
poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l’acta de 
replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut del 
Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 

 
6º En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de 

l’Estudi i el del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, 
acordar les diferencies i donar-les la solució més oportuna, amb l’autoria de 
l’Estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de replanteig. 

 
7º Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots 

els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les complir 
amb les condicions i prevenció en ell expressades. 

 
8º 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 aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Pla 
de Seguretat i Salut aprovat, per a que puguin usar-se de forma immediata i 
eficaç. 

 
9º Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al Plec de Condicions 

Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut 
al Pla d’Execució d’obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i retirar-
la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat per a protegir a tot els treballadors 
de l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, 
subcontractistes o autònoms. 

 
10º Muntar a temps segons el contingut al Pla d’Execució d’obra, contingut al 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, tenint en 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

 

Annex 19. Estudi de Seguretat i Salut  5 

 

compte 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, subcontratistes o autònoms. 

 
11º Complir fidelment amb l’expressat al Plec de Condicions Tècniques i Particulars 

del Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas 
d’accident laboral”. 

 
12º Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la 

Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definit a l’apartat 
“accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

 
13º Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els 

articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, 
en les condicions que expressament s’especificaran dins d’aquest Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

 
14º Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, 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. 

 
15º Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les 

mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu 
sistema de construcció, unides a les que es subministren per al muntatge de la 
protecció col·lectiva i equips, dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars, formaran un conjunt de normes específiques d’obligat compliment en 
l’obra. 

 
16º Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a 

complir amb aquestes obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell 
de qualitat, contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Sense el 
compliment d’aquest requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut. 

 
17º Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la 

Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per a que sigui 
conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 
18º Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut així com l’anàlisi permanent de riscos al que com 
empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció 
de Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions que 
siguin oportunes. 
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4. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE 

PROTECCIÓ I SALUT 

4.1 Equips de protecció individual 

 
• Condicions generals 
 
Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, 
per a evitar els rebuigs al seu ús per part dels treballadors. El pressupost contemplarà 
qualitats que en cap moment podran ser rebaixades, doncs anirà en contra d’aquest 
objectiu general. Per l’exposat s’especifica com condició expressa que: tots els “equips 
de protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions 
generals: 
 
1º Tindran la marca "CE" o, en el seu defecte i un cop autoritzats per aquesta 

autoria de Seguretat i Salut, serà necessari: 
 
 A. Que estiguin homologats "MT". 
 
 B. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels 

Estats Membres de la Unió Europea. 
 
 C. Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses les 

homologacions equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 
 
  De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre 

que aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al 
seu ús a aquesta obra. 

 
2º Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu 

període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament 
ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, per a que 
autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

 
3º Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà 

reemplaçat d’immediat, restant constància en 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 a donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. 

 
 Tanmateix, s’investigaran els abandonaments d’aquests equips de protecció, per 

a raonar amb el usuaris i fer-los veure la importància que realment tenen per a 
ells. 

 
4º Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat 

valorats segons les fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció 
individual, en coherència amb les utilitzades pel grup d’empreses SEOPAN., 
subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut Construcció 
del INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades totes les utilitzables pel 
personal i comandaments del contractista principal, subcontractistes i autònoms 
si els hagués. 
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5º Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la 
memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla 
de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un aspecte 
clar i semblant al que es subministra a la memòria esmentada. 

 
 

4.2 Mitjans de protecció col·lectiva 

 
• Condicions generals 
 
A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de 
protecció col·lectiva. El Contractista adjudicatari és el responsable de que a l’obra, 
compleixin tots ells, amb les següents condicions generals: 
 
1º La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada als Plànols de 

Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, 
excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada. 

 
2º Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i 

Salut, requereixen per a poder ser aprovades, justificació raonada i una 
representació tècnica de qualitat en forma de plànols d’execució d’obra. 

 
3º Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per 

a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons 
el previst al Pla d’Execució d’Obra. 

 
4º Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús 

reconeguda, o si així s’especifica al seu apartat corresponent dins d’aquest “Plec 
de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi al 
descrit s’aplicarà als components de fusta. 

 
5º Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les 

condicions idònies d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran 
examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a comprovar si 
la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i 
Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se. 

 
6º Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu 

muntatge. Resta prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi 
protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en l’àmbit del 
risc que neutralitza o elimina. 

 
7º El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla 

d’Execució d’Obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada 
de cadascuna de les proteccions col·lectives que es contenen a aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, seguint l’esquema del Pla d’Execució d’Obra que subministrarà 
inclòs als documents tècnics esmentats. 

 
8º Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que s’apreciïn 

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 
una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, es 
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suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà de forma eficaç la 
zona per a evitar accidents. Aquestes operacions restaran protegides mitjançant 
l’ús d’equips de protecció individual. 

 
9º Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el tipus o la disposició de 

la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut 
aprovat. Si això ocórre, la nova situació serà definida als plànols de Seguretat i 
Salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests 
Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 
10º 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 dels tècnics de 
Direcció d’Obra o de la Propietat, així com visites de les inspeccions 
d’organismes oficials o de convidats per diverses causes. 

 
11º El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al 

muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels 
seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de 
l’Obra, segons les clàusules penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i 
del Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte. 

 
12º El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, és preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a 
defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no s’admetrà el canvi d’ús de 
protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual. 

 
13º El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista 

i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es 
realitzi la investigació amb l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es 
procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense demora, 
immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat 
i Salut. 

 
 
• Instal·lació i ús de les proteccions col·lectives 
 
Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als diversos 
apartats del text següent, s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, 
junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d’obligat 
compliment que s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de 
muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les. 
 
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”, 
les condiciones tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si 
el Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb 
idèntica composició i format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva 
aprovació. 
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4.3 Mitjans auxiliars, màquines i equips 

 
Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és 
a dir, ometent l’ús d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per 
a la seva funció. 
 
L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint 
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual 
d’ús editat pel seu fabricant. 
 
Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran 
incorporats el seus propis dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la 
legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l’obra, de 
medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior. 
 
Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca 
"CE", el Contractista adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de 
l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que són 
per si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin. 
 
 

4.4 Senyalització de l’obra 

 
• Senyalització de riscos en el treball 
 
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 
1997. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball 
segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, 
tamany i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. 
Aquests textos han de tenir-se per transcrits a aquest Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars, com normes d’obligat compliment. 
 
Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models 
adhesius en tres tamanys comercialitzats: petit, mitjà i gran. 
 
Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 
d’abril. 
 
Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions 
de Seguretat i Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels 
amidaments referents a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és 
innecessària. 
 
 
• Normes per al muntatge dels senyals 
 
1º Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 
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2º Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels 
senyals, en funció de l’evolució de l’obra. 

 
3º 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. 

 
4º S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 

senyalització. 
 
5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que 

garanteixi la seva eficàcia. 
 
 
• Normes per als muntadors de la senyalització d’obra 
 
Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin 
realitzar el muntatge amb absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti 
riscos, se’ls dotarà dels equips necessaris per a evitar possibles accidents. Se’ls farà 
signar un rebut de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà 
arxivat a disposició de la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de 
l’Autoritat Laboral. 
 
 
• Senyalització vial 
 
Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut de 
la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament 
d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel “Ministerio de Fomento”. 
 
Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec 
s’assumeix la tipologia dels senyals recollides en ella per a les obres objecte del 
present Projecte. 
 
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, 
tamany i material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. 
Aquests textos s’han de tenir per transcrits a aquest Plec de Condicions Tècniques i 
Particulars com característiques d’obligat compliment. 
 
 
• Normes per al muntatge dels senyals 
 
1º No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle fix 

temporal per a la circulació. 
 
2º Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts, 

s’instal·laran sobre peus drets metàl·lics i trípodes. 
 
3º 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. 

 
4º S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de 

senyalització vial. 
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5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que 

garanteixi l’eficàcia de la senyalització vial instal·lada. 
 
6º En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran 

en compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats 
municipals al llarg de la realització de l’obra. 

 
 

4.5 Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 

 
• Condicions generals 
 
Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics 
prefabricats comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, 
muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon 
anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les 
característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i 
instal·lació. Es considera unitat d’obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, 
manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació. 
 
Aquestes instal·lacions estaran disposades segons el detall dels plànols d’aquest 
Estudi de Seguretat i Salut i reuniran les següents característiques: 
 
 
• Obra civil 
 
- Cimentació de formigó en massa de 200 Kg (HM-20) de ciment "portland". 
 
- Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la 

corrosió. S’han previst en l’opció de lloguer mensual, contenint la distribució i 
instal·lacions necessàries expressades al quadre informatiu. Dotats de la fusteria 
metàl·lica necessària per a la seva ventilació, amb cristalls simples a les 
finestres, que a l’hora, estaran dotades amb fulls practicables de corredora sobre 
guies metàl·liques, tancades mitjançant tanques de pressió per mordassa simple. 

 
- Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de 

pas de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i 
dutxes, seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment. Les portes 
d’accés tindran pany amb clau. 

• Instal·lacions 
 
- Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i 

desguassos, amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells 
sanitaris i dutxes. Totes les conduccions seran previstes en "PVC". 

 
- També disposen d’instal·lació elèctrica des del quadre de distribució, dotat dels 

interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb mànega 
contra la humitat i dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada 
dos lavabos. 
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• Escomeses 
 
Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball. Les condicions 
tècniques i econòmiques considerades en aquest Estudi de Seguretat i Salut, són les 
mateixes que les assenyalades per a l’ús d’aquests serveis al Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte d’adjudicació. 
 
El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es 
realitzi l’oportuna escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en 
funcionament d’un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil. 
Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució de l’obra, conseqüentment 
no es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà a la 
canonada de subministrament especial per a l’obra, que té idèntic tractament 
econòmic que el descrit al punt anterior. 
 
 

4.6 Manteniment posterior del construït 

 
Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al 
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els mateixos 
que les descrites a les proteccions de l’obra. 
 
 

5. NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA 

PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS 

 

5.1 Per oficis que intervenen 

 
• Ofici de Paleta 
 
Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 
 
- Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 
 
- Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat. Una 

vegada realitzada aquesta operació s’executarà el tancament definitiu del buit, 
en prevenció de riscos per absència de proteccions. 

 
- Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es 

repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat. 
 
- On existeixi perill de caiguda d’alçada, s’instal·laran les senyalitzacions de 

“PERILL DE CAIGUDA DES D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ 
DE SEGURETAT", assenyalant als plànols la posició dels senyals. 

 
- S’il·luminaran convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si 

s’ha d’utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 
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- Es retiraran les runes de les zones de treball diàriament. 
 
- Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts 

mitjançant un tauló. 
 
- Estarà prohibit el balanceig de les càrregues suspeses. 
 
- S’hissaran els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es 

subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.). 
 
- S’hissaran els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes 

emplintades. 
 
- Es desmuntaran les proteccions perimetrals únicament per a introduir els 

materials, reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 
 
- S’indicaran les zones d’apilament de materials. 
 
- Es prohibirà llençar enderrocs. 
 
- Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem que va 

per davant es trobi per sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 
 
- S’utilitzaran màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols 

ambiental.  
 
 
• Electricistes i instal·ladors 
 
- Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als 

plànols. 
 
- A la fase d’obra d’obertura i tancament de rases es tindrà cura l’ordre i la neteja 

de l’obra, per a evitar els riscos de trepitjades i ensopegades. 
 
- El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat 

sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges 
incorrectes. 

 
- La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 
 
- La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs 

amb mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 
 
- Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric 

d’obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella. 
 
- Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates 

antilliscants i cadeneta limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs 
realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 
- Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de 

cavallets, per a evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes. 
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- La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de 

l’escala, sobre escales de ma (o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una 
vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per 
a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 
- La instal·lació elèctrica en terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, sobre 

escales de ma (o bastides amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una 
xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que 
s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 
- Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de 

bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els 
treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les proteccions de seguretat 
adequades. 

 
- L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material 

aïllant normalitzat contra els contactes amb l’energia elèctrica. 
 
- Les eines dels instal·ladors elèctrics amb l’aïllament deteriorat seran retirades i 

substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata. 
 
- Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l’últim 

cablejat que s’executarà serà el que va del quadre general al de la “companyia 
subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a la 
connexió, que seran els últims en instal·lar-se. 

 
- Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 

personal de l’obra abans de ser iniciades, per a evitar accidents. 
 
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en 

profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels 
quadres generals elèctrics directes o indirectes, d’acord amb el Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 

 
 

5.2 Per activitats previstes 

 
• Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
 
- Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats. 
 
- L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar 

puntals que puguin deformar-se o reventar l’encofrat. 
 
- Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 
 
- La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin 

maniobres perilloses. 
 
- Instal·lar topalls de final de recorregut per als camions formigonera. 
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- Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el 

retrocés. 
 
 
• Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades 
 
- Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de 

la línia. 
 
- Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 
- En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 
 . Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
 . Avisar a la companyia propietària de la línia. 
 
- En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de la 

següent manera: 
 
 . Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
 
 . Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
 
 . No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o 

passar sobre ells al verificar la instal·lació. 
 
 . Tant si es detecta la línia deteriorada com si es produeix un trencament pels 

treballs d’excavació, es paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de 
personal a la zona, s’intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no 
fos possible, s’avisarà a les autoritats competents. 

 
 . Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica de 

la mateixa, amb una línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de 
romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 

 
 
• Replens de terres en general 
 
- Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà 

l’accés al terreny compres en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es 
senyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit. 

 
- No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera 

o la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 
 
- No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
 
- Aniran equipades amb extintor. 
 
- No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
 
- Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la 

màquina a punts on pogués entrar en contacte amb ells. 
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- Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic, 

transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat 
al cap d’obra. 

 
- Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran 

netes de greix, fang i oli. 
 
- Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora 

del tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega 
indirectament o per basculació. 

 
- Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets 

autopropulsats (dumpers), amb excepció del conductor. Se’ls instal·larà plaques 
de límit de velocitat màxima (40 Km/h). 

 
- Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 
 
- Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de 2 

m del tall del terreny, quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de 
terreny intermig. 

 
- Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o 

rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina 
que menor pendent admeti. 

 
- No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant 

màquines, fins que estiguin aturades. 
 
- Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet 

de conduir classe B. 
 
- Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip 

de transport. 
 
- Als dumpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del 

conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s’efectuarà sempre marxa 
enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada. 

 
- Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. 

L’empresa es reserva el dret d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de 
la documentació oficial del vehicle. 

 
- Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant 

descàrregues brusques que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 
 
- Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn 

del 5%. 
 
- Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer 

moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra. 
 
- Els riscos d’incendi i explosió els tindran en compte revisant periòdicament els 

sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles es col.locarà el rètol 
"NO FUMAR". 
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 També s’analitzarà la presència de conduccions de gas, i es procedirà al 

balisament i senyalització del seu traçat. 
 
- El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada 

pal·liaran els efectes del soroll. 
 
 En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel terra. 
 
- Es procurarà emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 
 
- El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de 

conducció tancada evitarà l’exposició a la pols. 
 
- Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es 

buidaran abans de manipular en ells. 
 
- No es manipularan les bateries sense la utilització de guants per a evitar lesions. 

Amb líquids corrosius s’hauran d’emprar ulleres i guants. 
 
 
 
• Conductor de camió 
 
- Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la 

instrucció adequada. 
 
- Abans de pujar-se a la cabina per a engegar, s’inspeccionarà el vehicle al voltant 

i per sota, per si hagués alguna anomalia. 
 
- Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 
 
- Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 
 
- No circular per la vora d’excavacions o talussos. 
 
- No circular mai en punt mort. 
 
- Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 
 
- Mai transportar passatgers fora de la cabina. 
 
- Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant 

circular amb ell aixecat. 
 
- Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectòria 

del cèrcol si sortís projectat. 
 
- No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo 

calçat prèviament. 
 
- Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de 

Manteniment. 
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• Conductor de motovolquet 
 
- Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 
 
- Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al parte de 

treball. 
 
- Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del 

paviment. 
 
- Si l’encesa és amb maneta, al efectuar aquèlla, donar l’estrebada cap a dalt. 
 
- Prohibit transportar persones. 
 
- Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 
 
- Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 
 
- Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i baixar del 

vehicle, previ frenat del mateix. 
 
- Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 
 
 
• Conducció pales carregadores 
 
- Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la 

instrucció necessària. 
 
- Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú a 

les rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb 
el passador corresponent. 

 
- Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn. 
 
- Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el 

funcionament de la màquina i fer-lo constar al parte de treball. 
 
- Prohibit transportar passatgers. 
 
- Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 
 
- No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport. 
 
- No baixar-se de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al 

terra. 
 
- Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la 

màquina ha d’estar aturat i la cullera recolzada al terra. 
 
- Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i 

protegir-se de les possibles cremades. 
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• Recepció de maquinària - mitjans auxiliars i muntatges 
 
- Tant la maquinària, com la resta de mitjans auxiliars i muntatges emprats en 

l’obra hauran d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el 
dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de conservació dels elements o en 
el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

 
- La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la 

normativa vigent, hauran d’aportar les certificacions corresponents acreditant el 
seu estat abans de la seva entrada en l’obra. 

 
 
• Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases i pous 
 
Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista en 
funció del sistema concret que vagi a utilitzar. 
 
A més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de rases i 
entibacions. 
 
 
• Instal·lació de canonades 
 
- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal 

possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets 
que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. 

 
- Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua s’hauran d’aplicar les 

recomanacions corresponents a la manipulació de càrregues suspeses per a 
evitar cops o atrapaments. 

 
- En cas de ser imprescindible la manipulació manual dels tubs es realitzarà entre 

vàries persones. 
 
- A més, es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de 

càrregues. 
 
- El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ... 
 
 
• Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil 
 
- Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres 

principis bàsics: 
 
 . Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 
 . Protecció màxima per al públic. 
 . Inconvenients mínims per al públic. 
 
- És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta 

senyalització ha de ser clara i que no comporti confusió. Serà necessari 
senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, així com els possibles 
desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es 
pugui veure afectat. 
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- El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, desprès 

seran d’aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés. 
 
- També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui 

produir el formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …). 
Quan existeixi risc d’esquitxada s’empraran ulleres. 

 
• Excavació de terres a màquina en rases 
 
- Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius 

o falta d’oxigen en l’interior de l’excavació. 
 
- Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions. 
 
- No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones 

que estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, 
com norma general, a partir d’una distància igual a la meitat de la seva 
profunditat. 

 
- Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes 

d’entibació i apuntalament. 
 
- Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 
 
- Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se 

diàriament, i sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, 
s’executi una voladura, hagi hagut una esllavissada, s’hagi produït danys en el 
talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades o fortes 
pluges. 

 
- Si s’utilitzen màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de 

la seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular 
prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a mínim fins un 
metre per sota de la vora superior i sempre que aquesta hagi estat netejada i 
explanada. 

 
- L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la 

forma més convenient i segura. S’ha de dotar als treballadors de l’equip personal 
de protecció adequat per a aquests circumstàncies. 

 
- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a 

la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de 
repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa. 

 
- Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 
 
- Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les 

vores de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància 
mínima de 2 m de la vora. 

 
- Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades 

amb presa de terra, en les que es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren 
portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i 
mànec protegits elèctricament. 
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L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures 
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran 
d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es manipulin. 
 
En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà 
l’estudi geotècnic disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que 
han de ser programats, executats i interpretats per personal especialitzat que domini 
les tècniques corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern dels terrenys. 
En terrenys coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de la 
cohesió, ja que varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. Si no 
s’efectua determinació directa de les característiques del terreny, es pot prendre els 
valors de la següent taula. 
 

Característiques empíriques dels terrenys  

Classe de terreny 
Pes específic  
aparent γγγγ t/m3 

Angle de lliscament  
intern ϕϕϕϕ Graus 

Talús admissible  
Vertical  Horitzontal  

Terrenys naturals      
Grava i sorra compacta 2,0 30° 0,58 1,0 
Grava i sorra solta 1,7 30° 0,58 1,0 
Argila 2,1 20° 0,36 1,0 
Replens      
Terra vegetal 1,7 25° 0,47 1,0 
Terraplè 1,7 30° 0,58 1,0 
Pedraplè 1,8 40° 0,83 1,0 

 
En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de l’angle 
de lliscament dels terrenys. 
 
 
• Entibacions de fusta 
 
(Amb taules horitzontals) 
 
- Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud 

màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb 
separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre. 

 
- Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals 

que no destorbin l’execució dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, 
sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan 
destinats. 

 
- Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 
 
- Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals 

d’entibació per al més adequat repartiment de l’empenta de les parets de 
l’excavació. 

 
- No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és 

pràcticament nul·la. 
 
(Amb taules verticals en terreny bo). 
 
- Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud 

màxima i la disposició d’elles serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades 
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la totalitat de les parets de l’excavació. És el que es coneix també per entibació 
per enfundat.  

 
- Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a 

distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per a això 
deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 

 
- Per a les entibacions amb taules verticals s’utilitzaran preferentment fustes 

rodones. 
 
(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent). 
 
- Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud 

màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que 
quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació.  

 
- Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a 

distàncies tals que no destorbin l’execució dels treballs, sense que per això 
deixin d’exercir les funcions de contenció a que estan destinats. 

 
- Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 
 
 
• Construcció d’arquetes 
 
- L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada 

a la part superior de l’excavació i dotada de sabates antilliscants. L’escala 
sobresortirà 1 m per l’excavació. 

 
- Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al 

voltant de l’excavació de l’arqueta. 
 
- Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en 

prevenció d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la 
possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents a 
l’entorn de l’arqueta. 

 
- Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva 

profunditat fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm 
d’alçada, dotada de llistó intermig i sòcol. 

 
- Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al 

moviment de terres i a la maquinària que intervé en ell. 
 
- Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti 

s’atendran a les mesures preventives referents a: 
 • Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 
 • Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 
 • Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 
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5.3 Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines 

 
• Escales de ma de fusta o metàl·liques 
 
- Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 
 
- Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen 

accés. 
 
- Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en 

vertical des del plànol del desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 
 
- S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció 

vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments. 
 
- Es prohibeix transportar pesos a ma, iguals o superiors a 25 kg sobre escales de 

ma. 
 
- No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin 

disminuir l’estabilitat d’aquesta. 
 
- Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 
 
- L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, 

mirant directament cap als graons. 
 
- Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 
 
- Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons. Si fos necessari, es 

substituirà l’escala per altre de major alçada. 
 
- S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 
 
- No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques. 
 
- Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 
 
 
• Foradador portàtil 
 
- Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 
 
- Si la broca és prou llarga com per travessar el material, haurà de resguardar-se 

la part posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments. 
- Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 
 
• Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, lloses) 
 
- No treballar en pendents superiors al 50%. 
 
- Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, 

per a evitar caure en algun desnivell. 
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- Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 
 
- La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la 

caiguda de materials de la cullera. 
 
 
• Pistola grapadora 
 
- El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor de la seva 

correcta utilització i funcionament. 
 
- Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap 

dels seus elements constitutius. 
 
- Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 
 
- L’aparell es posarà en pressió suaument. 
 
- Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 
 
- No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment. 
 
- No s’intentarà disparar al límit de les peces. 
 
- Utilitzar cascos protectors auditius. 
 
- No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 
 
- No es permetrà que el personal es situï cap el costat pel que s’expulsen els 

fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes. 
 
- No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 
 
- Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni 

l’aparell per a poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més 
estaran dotades de palpador. 

 
- A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense 

riscos les grapes obstruïdes. 
 
 
• Pistola fixa - claus 
 
- El treballador tindrà al menys 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de l’aparell, 

així com les mesures de seguretat a prendre. 
- Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 
 
- De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó 

recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant 
el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball, almenys 
20 segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega. 

 
- Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de 

persones i apuntant al terra. 
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- Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions 
del fabricant. 

 
- Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent 

transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de 
calor. 

 
- L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 
 
- No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 
 
- Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament 

de la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys. 
 
- La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i 

es guardarà al seu estoig corresponent. 
 
- La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 
 
- S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt 

en que s’hagi d’utilitzar la pistola. 
 
- Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball, no hi 

ha persones. 
 
- La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, 

etc.). 
 
- S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 
 
 
• Petites compactadores (pisons mecànics) 
 
- Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes 

les tapes i carcasses de protecció. 
 
- Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 
 
- Regar la zona a aplanar i/o utilitzar màscares antipols. 
 
- Usar protectors auditius. 
 
- Usar calçat amb puntera reforçada. 
 
- L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu 

funcionament. 
 
- No deixar el pisó a cap operari inexpert. 
 
- Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 
 
- Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 
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• Taules de serra circular per a tall de fusta 
 
- La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se 

mai manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol 
circumstància una sòlida fixació. 

 
- El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall. 
 
- La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament 

ha de deixar el descobert únicament la part del disc necessària per al tall. 
 
- La pantalla tindrà la robustesa suficient per a evitar la projecció de partícules i 

fragments del disc. 
 
- L’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no 

giri en buit en la posició de repòs del mateix. 
 
- Usar ulleres protectores. 
 
 
• Martells pneumàtics 
 
- La mànega d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui amb 

ella, ni que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre. 
 
- Abans de desarmar el martell s’ha de tallar la pressió d’aire. 
 
- No tallar l’aire doblant la mànega. 
 
- Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 
 
- No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 
 
- Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no 

s’utilitzi. 
 
- No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 
 
- Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 
 
- Utilitzar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major 

alçada, utilitzar una bastida. 
 
- No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 
 
 
• Màquines-eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables 
 
- Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 
 
- Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina, i forma de prevenir-los. 
 
- Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 
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- Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les 
instruccions del fabricant. 

 
- Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 
- No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
 
- Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la 

màquina. 
 
- No sotmetre el disc a sobreesforços laterals o de torsió, o per aplicació d’una 

pressió excessiva. 
 
- Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de 

manera que no pateixi moviments imprevistos. 
 
- Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, millor si es disposa d’un suport 

especial per a deixar-la. 
 
- No utilitzar la màquina en posicions que obliguin a mantenir-la per sobre del 

nivell de les espatlles. 
 
- Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una 

empunyadura pont. 
 
- Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent 

protecció per a la ma. 
 
- Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar 

convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall. 
 
- Utilitzar ulleres de protecció tancades. 
 
 
• Maquinària per a moviment de terres (en general) 
 
- Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les 

característiques de la màquina. 
 
- Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així 

com l’absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina. 
 
- La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic 

responsable, no pel maquinista. 
 
- Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista mentre 

s’està treballant. No es permet tampoc el transport de persones. 
 
- L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar 

l’equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau de contacte 
amb ell en tot moment. 

 
- No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 
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- No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera 
pujada. 

 
- No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 
 
- Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en 

llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús. 
 
- Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una 

zona embassada. 
 
- Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu 

defecte, amb ajuda d’un altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a 
persones o coses. 

 
- Quan existeixin línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, 

prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la 
distància de seguretat mínima. 

 
- No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no 

disposa de pòrtic de seguretat. 
 
- Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la 

màquina i les vibracions que transmet al terreny poden ser causa 
d’enfonsaments. El perill disminueix si l’aproximació a la vora del talús es en 
angle recte. 

 
- No tractar de fer ajustatges o reparacions quan la màquina estigui en moviment o 

amb el motor funcionant. 
 
- A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió 

indicats, així com tampoc els precintes de control. 
 
- Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el 

fre de ma, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes 
mitjançant falques. 

 
- Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles, 

s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, 
que vigili i dirigeixi els seus moviments. 

 
- Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que es 

col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 
 
- Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 
 
- Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant 

transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina. 
 
- Seient anatòmic, per a disminuir les probables lesions d’esquena del conductor i 

el cansament físic innecessari. 
 
- Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina. 
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- Instal·lació de clàxon o llums que funcionin automàticament sempre que la 
màquina es desplaci marxa enrera. 

 
- Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa 

accidental d’elements que no siguin necessaris per al treball que s’estigui 
realitzant. 

 
- Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal es la que protegeix de la 

inhalació de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra 
l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 

 
- Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar provista dels senyals 

corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació. 
 
- Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar 

resguardats adequadament. 
 
- Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 
 
- Carregar els materials als camions pels costats o per la part de darrera. 
 
- La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 
- En el cas anterior, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora 

de la zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 
 
- A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de 

la part més sortint de la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a 
les de més de 66.000 V. 

 
- Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
 
- En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 
 . Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
 . Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
 . Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
 
- En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els 

treballs i s’avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents. 
S’acordonarà la zona si fos necessari. 

 
- A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia 

elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no 
existeixi perill. 

 
- Verificacions periòdiques: 
 . Cada jornada de treball verificar: 
 . Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
 . Nivell d’oli al càrter del motor. 
 . Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
 . Control de l’estat del filtre de l’aire. 
 . Estat i pressió dels pneumàtics. 
 . Funcionament dels frens. 
 . L’estat del circuit hidràulic. 
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- Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors. 
 
- A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions 

assenyalades pel fabricant. 
 
- Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, 

tant per a l’eix posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 
 
 
• Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de rodadura) 
 
- El personal que governi aquestes serres serà especialista en la seva utilització. 
 
- Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que es 

poden trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a 
executar. 

 
- Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa 

dissenyada pel fabricant. 
 
- Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons 

efectuaran el tall en via humida. 
 
- El manillar de govern, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant 

autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 
 
- El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A 

més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega de 
combustible. 

 
- El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb molta 

cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas 
d’incendi. 

 
 
• Dumper - motovolquet autotransportat 
 
- Baixar el vasculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per 

causes de força major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal·larà un 
gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb un indicador òptic al tauler 
d’instruments. 

 
- Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut 

marxa enrera. El conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre 
d’aparcament està accionat. 

 
- Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en 

punt mort. 
 
- Si el vasculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de 

subjecció o es calçarà, en previsió d’un descens intempestiu. 
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• Compressor 
 
- Es situarà als llocs assenyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha 

de deixar a la improvisació. 
 
- El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai 

inferior a 2 m del costat de coronació de talls i talussos. 
 
- El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició 

horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants. 
 
- Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores estaran sempre 

tancades durant el seu funcionament, per a disminuir la contaminació acústica de 
l’obra. 

 
- La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., 

instal·lant-se senyals de: "OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", 
per a sobrepassar la línia de limitació. 

 
- Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall de 

martells o vibradors, no inferior a 15 m. 
 
- Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 
 
- Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 
 
- Els mecanismes de connexió amb les mànegues es faran mitjançant racors de 

pressió segons càlcul. 
 
- Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els 

camins de l’obra i s’evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de 
fàbrica o roca. 

 
 
• Camió formigonera 
 
- La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per 

a la tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que 
s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de l’entorn. 

 
- La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les 

operacions d’abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels 
riscos per maniobres incorrectes. 

 
 
 
• Camió amb grua 
 
- Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament 

engreixats. 
 
- Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació 

haurà d’estar accionat. 
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- Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 
 
- Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 
 
- S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència 

suficient com per a bolcar-les. 
 
- Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat 

per a ser penjats, s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, 
fixos o mòbils. 

 
- Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 
 
- Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat 

per a tal funció. 
 
- Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments 

hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes 
proteccions col·locades. 

 
- Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments 

bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables. 
 
- El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents 

operacions: 
  * Accionar fre de rotació i de tracció. 
  * Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
  * Desembragatge del motor. 
  * Totes les palanques es deixaran en punt mort. 
 
- El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, 

maniobrant únicament amb la ploma. 
 
- Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenint-

se sempre l’operari a una distància prudencial. 
 
- La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es 

baixarà la ploma fins el terra subjectant-la amb cavallets. 
 
- La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre utilitzant el fre del 

tambor. 
 
- El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, 

deteriorant-lo. 
 
- Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les orugues. 
 
- La cabina estarà insonoritzada. 
 
- Quan la càrrega estigui molt vertical es vigilarà que un despreniment d’aquesta 

no la llenci contra la cabina. 
 
- No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 
 
- Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 
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- Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 
 
- A les grues muntades sobre rodes s’han de col·locar els gats i estabilitzadors 

abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra. 
 
- L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 
 
 
• Camió de transport de materials 
 
- Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 
 
- Carregar els materials als camions per les vores o per la part de darrera. 
 
- La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 
 
- En aquest cas, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de 

la zona de perillositat a menys que la cabina estigui reforçada. 
 
 

5.4 Per la instal·lació elèctrica provisional d’obr a 

 
• Condicions que ha de reunir la instal·lació 
 
- Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia 

necessària durant el transcurs de l’obra. 
 
- L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de 

circulació de vehicles ni zones de moviment de les grues. 
 
- Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 
 
- S’instal·larà el quadre general de protecció, estanc i protegit de la intempèrie i de 

possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència 
contractada. 

 
- La línia de derivació individual anirà des del quadre general de protecció fins el 

quadre general d’obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de cops. 
 
- Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 
 
- Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres 

secundaris. 
 
- Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat 

i ferrallat, i hi haurà un quadre secundari a cada zona necessària. 
 
- Les preses de corrent elèctric seran estanques. 
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• Protecció de línies elèctriques 
 
- Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que 

travessen la zona de treball. 
 
- Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies 

elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d’accident. 
 
- La retirada d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica 

propietària de la mateixa, la qual s’encarregarà de portar-la a terme. 
 
- Aïllament dels conductors d’una línia. 
 Ha de ser autoritzat per la companyia elèctrica propietària de la línia, la qual 

s’encarregarà de portar-lo a terme. 
 
- Es guardaran les distàncies de seguretat. 
 En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
 
- Dispositius de seguretat. 
 Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia 

elèctrica. 
 
 Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua 

torre). 
 
- Resguards en torn a la línia. 
 . Seran pannells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
 . Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
 . S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
 . Si te parts metàl·liques estaran posades a terra. 
 
- Col·locació d’obstacles a la zona de treball. 
 . Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
 . Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de forma 

que no puguin ser excedits inadvertidament. 
 
Utilització de grups generadors elèctrics. 
 
- S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no especialitzades 

ni autoritzades per al seu ús. 
 
- El lloc d’instal·lació estarà perfectament ventilat per a evitar la formació 

d’atmosferes tòxiques o explosives. 
 
- El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen. 
 
- La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa elèctricament 

independent de l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o 
reforçat. 

 
- El grup alimentarà un quadre general que a més de l’aparellatge d’ús i protecció 

de la instal·lació disposarà de: 
 
- a. sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació 

elèctricament independent de les anteriors. 
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- b.   sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica 

de la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA. 
 
- A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària 

elèctrica de la instal·lació. 
 
- Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres 

parcials, que compliran els requisits exigits al general. 
 
- Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús. 
 
- Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la 

màquina aturada i únicament per personal especialitzat. 
 
 

5.5 Prevenció d’incendis en l’obra 

 
S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 
23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96. 
 
Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de 
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es 
disposa de l’extintor idoni per a l’extinció del possible incendi. 
 
Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part 
de l’encarregat del tall corresponent. 
 
El Contractista adjudicatari respectarà, al seu Pla de Seguretat i Salut, el nivell de 
prevenció dissenyat, encara que se l’atorga la llibertat per a modificar-lo segons la 
conveniència dels seus propis sistemes de construcció i d’organització. 
 
 

6. EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Pla de Seguretat i Salut serà redactat pel Contractista adjudicatari, complint els 
següents requisits sense els quals, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no podrà 
ser atorgada: 
 
1º Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la 

signatura de l’acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui 
aprovar abans de procedir a la signatura de l’esmentada acta, que recollirà 
expressament el compliment de tal circumstància. 

 
2º Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest 

Estudi de Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de 
construcció que és pròpia del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot 
allò que cregui menester per a aconseguir el compliment dels objectius 
continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut. A més està obligat a 
subministrar, els documents i definicions que en ell se l’exigeixen, especialment 
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el Pla d’Execució d’Obra, contenint de forma desglossada les partides de 
seguretat i salut. Per a això, prendrà com model de mínims el Pla d’Execució 
d’Obra. 

 
3º Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
4º Subministrarà plànols de qualitat tècnica i d’execució d’obra amb els detalls 

oportuns per a la seva millor comprensió. 
 
5º Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat tècnica i 

tipogràfica suficient i tindran la categoria de plànols de seguretat. 
 
6º No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo 

especificat als apartats anteriors. 
 
7º L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a cada 

plànol del Pla de Seguretat i Salut. 
 
8º El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina i al 

caixetí identificatiu de cada plànol. 
 
9º Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols o filferro 

continu. 
 
10º Els documents: Memòria, Plec de Condicions Tècniques i Particulars i 

Pressupost, estaran segellats en la seva última pàgina amb el segell oficial del 
contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran imprès el segell esmentat 
al seu caixetí identificatiu o caràtula. 

 
 

6.1 Criteris de selecció, formació i funcions del p ersonal de 

prevenció 

 
• Personal de prevenció 
 
- Encarregat de Seguretat i Salut 
 
D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com al 
R.D. 39/1997, pel que s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista 
adjudicatari deixarà  explicitat al Pla de Seguretat i Salut com té organitzat el seu 
Servei de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de quina manera intervindrà 
dit servei al control de la prevenció de l’obra. 
 
Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de 
prevenció, realitzi les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. 
 
S’ha de significar que aquesta figura de “l’Encarregat de Seguretat i Salut" no té res a 
veure amb la del “Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” 
regulada al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic designat pel Promotor o Propietat, i 
integrat en la Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant del 
Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que s’especifiquen més avall. 
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A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció 
i protecció decidides, és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que 
serà contractat pel Contractista adjudicatari de l’obra, amb càrrec al definit per a això. 
 
- Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Segureta t 
 
Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. 
 
En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’encarregat 
general del Contractista. Lògicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de 
Prevenció, la persona designada haurà de tenir una formació en prevenció de riscos, 
de nivell bàsic, com a mínim. 
 
- Funcions de l’Encarregat de Seguretat 
 
L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència 
continua en l’obra d’un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca 
quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en aquest Estudi de Seguretat i Salut 
amb les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos i 
prevenció detectats per a l’obra. 
 
Les funcions que realitzarà l’Encarregat de Seguretat seran: 
 
1º Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
2º Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció 

Facultativa de Seguretat i Salut. 
 
3º Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del Pla que origini aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions 
col·lectives. 

 
4º Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 
 
5º Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla 

de Seguretat i Salut aprovat i lliurarà els equips de protecció individual als 
treballadors i les visites. 

 
6º Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment i 

control, que lliurarà a la jefatura d’obra per al seu coneixement i a la Direcció 
Facultativa de Seguretat i Salut, per a que prengui les decisions oportunes. 

 
7º Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la 

Jefatura d’Obra. 
 
8º S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest 

existeix), si els treballadors de l’obra no posen inconvenients per a això i, en 
qualsevol cas, amb veu però sense vot si els treballadors opinen que no ha de 
prendre part en les decisions d’aquest òrgan de prevenció de riscos. 

 
- Quadrilla de seguretat 
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Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a 
la formació d’aquestes persones en les normes de seguretat que s’inclouen dins del 
Pla que origini aquest Estudi de Seguretat i Salut per a garantir, dins de lo 
humanament possible, que realitzi el seu treball sense accidents. 
• Formació i informació als treballadors 
 
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball 
correcte a tot el personal al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal 
manera que tots els treballadors d’aquesta obra hauran de tenir coneixement dels 
riscos propis de la seva activitat laboral, així com 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. 
 
Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus 
treballadors la formació i informació necessàries, relacionades amb els treballs que 
van a desenvolupar a l’obra. 
 
Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta informació 
específica se’ls donarà per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat 
s’incorporen a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 
 
Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors, per a 
cobrir els següents objectius generals: 
 
- Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una 

vegada convertit en Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
- Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 
 
- Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 
 
Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació que 
hagin proporcionat als treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva 
constància i a efectes de presentació davant l’autoritat laboral competent. 
 
Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel 
Pla de Seguretat i Salut: 
 
1º El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les 

dates en les que s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos 
laborals, respectant els criteris que al respecte subministra aquest Estudi de 
Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes d’obligat compliment". 

 
2º El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als treballadors, les 

normes d’obligat compliment i l’obligació de signar al marge de l’original de 
l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb aquesta acció es compleixen dos 
objectius importants: formar de forma immediata i deixar constància documental 
de que s’ha efectuat aquesta formació. 

 
 
• Normes d’acceptació de responsabilitats del personal de prevenció 
 
1º Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una 

vegada conegudes les responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi es 
resumeixen en aquesta frase: “realitzar el seu treball el millor que puguin, amb la 
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màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus propis accidents". Tenen 
les mateixes responsabilitats de qualsevol altre ciutadà, que treballi a l’obra; és a 
dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa obligació de complir amb la 
legislació vigent.  

 
2º El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin 

signats pels respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte 
revestir de l’autoritat necessària a les persones, que pel general no estiguin 
acostumades a donar recomanacions de prevenció de riscos laborals o no l’han 
fet mai. Es subministra a continuació per a això, un sol document tipus, que el 
Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu Pla, a les figures de: Encarregat de 
Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al Tècnic de Seguretat en el seu 
cas. 

 
Nom del lloc de treball de prevenció: 
Data: 
Activitats que ha d’acomplir: 
Nom de l’interessat: 
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut, juntament amb el de la jefatura de l’obra. 
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el nomenament, 
L’interessat. 
Segell del Constructor adjudicatari: 

 
3º Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina 

de l’obra. La primera copia, es lliurarà signada i segellada en original, a la 
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada i 
segellada en original a l’interessat. 

 
4º Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en 

prevenció de riscos laborals que s’ajusti a les funcions que van a desenvolupar, 
segons estableix el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 
 

6.2 Procediments per al control i seguiment del Pla  de 

Seguretat i Salut 

 
• Cronograma del Pla de Seguretat i Salut 
 
El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el 
cronograma de complimentació de les llistes de control del nivell de seguretat de 
l’obra. La forma de presentació preferida és la d’un gràfic coherent amb el que mostra 
el Pla d’Execució de l’Obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
 
• Llista de control de seguiment del Pla 
 
Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la pròpia organització 
dels treballs, s’admetran previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o 
tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. El contingut de les llistes de control serà 
coherent amb l’execució material de les proteccions i amb el lliurament i ús dels equips 
de protecció individual. 
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Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per 
a composar-lo, haurà de comunicar-ho immediatament desprès de l’adjudicació de 
l’obra, a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat de que el 
subministri els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior en ella. 
 

El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, 
el model del “parte de lliurament d’equips de protecció individual" que 
tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si no ho posseeix haurà 
de composar-lo i presentar-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut. Contindrà com a mínim les següents dades:.
 Número del parte. 
2. Identificació del Contractista principal. 
3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom.  
4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
5. Ofici o tasca que acompleix. 
6. Categoria professional. 
7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
9. Signatura i segell de l’empresa principal. 

 
Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en 
poder de l’Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut. 
 
 
• Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció col·lectiva i 

dels equips de protecció individual 
 
El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, 
dins del seu Pla de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau de 
compliment del disposat al text d’aquest Plec de Condicions en matèria de prevenció 
de riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció decidida al lloc i temps 
previstos, la seva eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en 
el seu cas, de totes les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa 
contindrà com a mínim: 
 
1º La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del Contractista 

adjudicatari. 
 
2º La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 
 
3º Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 
 
4º El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 
 
5º L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 
 
No obstant l’escrit a l’apartat anterior, reitera el contingut dels apartats Nº1 i 2 de 
l’índex d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 
 
 
• Autorització d’ús de maquinària i d’eines 
 
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 a evitar en el possible aquestes situacions, s’implanta 
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en aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una màquina o una 
determinada màquina-eina. 
 
El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar el següent document, recollir-lo al 
seu Pla de Seguretat i posar-lo en pràctica: 
 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EI NES 
Data: 
Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
Se l’autoritza per l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a elles: 
Llista de màquines que pot usar: 
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 
Segell del constructor adjudicatari. 

 
Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de 
l’obra. La còpia, es lliurarà signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut; l’altra còpia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 
 
• Accions a seguir en cas d’accident laboral 
 
El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en 
cas de necessitat. Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i 
Salut, consistirà, com a mínim en: 
 
- Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 
 
- Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. Aquesta 

dotació dependrà de la capacitat d’actuació del personal de primers auxilis. 
 
- Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a 

l’evacuació de l’accidentat. 
 
El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut 
els següents principis de socors: 
 
1º L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar 

l’agreujament o progressió de les lesions. 
 
2º En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, 

es suposarà sempre, que puguin existir lesions greus, en conseqüència, 
s’extremaran les precaucions d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques 
especials per a la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i 
de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 
3º En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; 

s’evitaran en el possible segons el bon criteri de les persones que atenguin 
primerament a l’accidentat, la utilització dels transports particulars, pel que 
impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4º El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que 

redacti, la infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la 
que compte, per a garantir l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda i 
segura evacuació d’aquesta obra. 
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5º El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que 
redacti, el nom i direcció del centre assistencial més proper, previ per a 
l’assistència sanitària dels accidentats, segons sigui la seva organització. 

 
6º El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb 

caràcters visibles a 2 m de distància, en el que es subministri als treballadors i 
resta de persones participants a l’obra, la informació necessària per a conèixer el 
centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.; aquest rètol 
contindrà com mínim les dades del quadre següent, amb una realització material 
que queda a la lliure disposició del Contractista adjudicatari: 

 
EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A:  
Nom del centre assistencial:  Nom del dispensari més proper de la mútua corresponent o del 

centre hospitalari concertat. 
Direcció:  Direcció de l’ambulatori de la mútua corresponent o del centre 

hospitalari concertat. 
Telèfon d’ambulàncies:  Telèfon del servei d’ambulàncies. 
Telèfon d’ur gències:  Telèfon de la mútua corresponent. 
Telèfon d’informació hospitalària:   

 
 
7º El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria als 

següents llocs de l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina d’obra, al vestuari lavabo 
del personal, al menjador i en tamany full DIN A4 i a l’interior de cada maletí 
farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera una condició 
fonamental per a aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident 
laboral. 

 
Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu 
Pla de Seguretat i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles 
accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit que poguessin agreujar 
les possibles lesions de l’accidentat. 
 
El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions 
que es recullen al quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions 
clau per a un millor anàlisi de la prevenció decidida i la seva eficàcia: 
 
COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.  
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de comunicació 
immediata dels accidents laborals: 
Accidents de tipus lleu.  
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les 
seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
Accidents de tipus greu.  
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, 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.. 
Accidents mortals.  
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, 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. 
 
Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas 
d’accident laboral, el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de 
Seguretat i Salut, una relació de les actuacions administratives a les que està 
legalment obligat. 
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Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs assenyalats als plànols, un maletí 
farmaciola de primers auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a 
continuació: 
 
Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; "mercurocrom" o "cristalmina"; 
amoníac; gasa estèril; cotó hidrófil estèril; esparadrap antial·lèrgic; torniquets 
antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants esterilitzats; termòmetre clínic i 
apòsits autoadhesius.  
 
Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que existeixi 
en l’obra personal capacitat per al seu ús i administració. 
 
 
• Llibre d’ordres 
 
Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, 
mitjançant la utilització del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les anotacions 
així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris necessaris d’execució d’obra i en 
conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de l’obra. 
 
 
• Llibre d’incidències 
 
Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a 
l’article 13 del R.D. 1627/1997. 
 
 

6.3 Avaluació de decisió sobre les alternatives pro posades pel 

Pla de Seguretat i Salut 

 
L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel 
contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris 
tècnics. 
 
 
• Respecte a la protecció col·lectiva 
 
- El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, 

no tindran més riscos o de major entitat, que els que te la solució d’un risc 
decidida a aquest treball.  

 
- La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les 

exigides per la que pretén substituir; es considera que: a major número de 
maniobres, major quantitat de riscos. 

 
- No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 
 
- No augmentarà els costos econòmics previstos. 
 
- No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 
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- No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
- Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin 

comercialitzades amb garanties de bon funcionament, no podran ser substituïdes 
per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en l’obra), excepte que 
aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en 
plànols tècnics i la signatura d’un tècnic competent. 

 
 
• Respecte als equips de protecció individual 
 
- Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest 

Estudi de Seguretat. 
 
- No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la 

presentació d’una completa justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un 
augment de la qualitat decidida en aquest Estudi de Seguretat. 

 
 
• Respecte a altres assumptes 
 
- El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a totes les obligacions 

contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 
- El Pla de Seguretat i Salut, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, amb la finalitat d’abreujar en tot el possible, el temps necessari per a 
realitzar la seva anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació. 

 
- El Pla de Seguretat i Salut, subministrarà el "Pla d’Execució de l’Obra” que 

proposa al Contractista adjudicatari com a conseqüència de l’oferta d’adjudicació 
de l’obra, contenint com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
 

6.4 Normes d’amidament, certificació i sancions apl icables 

 
• Amidament de les partides de Seguretat i Salut 
 
Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra, 
mitjançant l’aplicació de les unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m, 
m2, m3, l, Ut, i h. No s’admetran altres suposats. 
 
L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant 
l’anàlisi de la veracitat dels partes de lliurament definits a aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars, juntament amb el control de l’apilament dels equips retirats per 
ús, caducitat o trencament. 
 
No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components de 
seguretat, de qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 
• Certificació de les partides de Seguretat i Salut 
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La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de 
certificació, que han d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del projecte 
d’execució, segons el contracte de construcció signat entre la Propietat i el 
Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són part integrant 
del projecte d’execució per definició expressa de la legislació vigent. 
 
 
• Sancions econòmiques cap el contractista 
 
S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de 
qualitat, vici ocult i retard. Aquestes es troben contingudes a les bases del concurs de 
l’obra o al contracte d’adjudicació de l’obra. 
 
Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut 
del Pla de Seguretat i Salut aprovat. 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

DOCUMENT 4 

PRESSUPOST 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIDAMENTS 



Pressupost ESS

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

9 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

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

10 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat de cotó, amb
maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Euro



Pressupost ESS

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 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 despreniment ràpid, amb
puntera metàl.lica

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

16 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

17 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

18 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

19 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

21 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

25 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

26 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

2 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

6 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

7 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

8 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

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm
de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

10 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

Euro



Pressupost ESS

AMIDAMENTS Pàg.: 4

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

13 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HGD1222E 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 i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000

15 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt,
col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat amb entrada
roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 05  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Capítol 07  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

Euro
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1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 250,000

Euro
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,73 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70 €

(SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,62 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1442012P-7 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

13,76 €

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H144A103P-8 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

7,36 €

(SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H1451110P-9 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

1,11 €

(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

H1454420P-10 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

6,51 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

H1456821P-11 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

33,25 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
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H1459630P-12 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H1462241P-13 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 despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

15,09 €

(QUINZE EUROS AMB NOU CENTIMS)

H1471101P-14 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

46,66 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H147D102P-16 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,96 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

H147N000P-17 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41 €

(VINT-I-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H147RA00P-18 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,61 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

H1481131P-19 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,80 €

(DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

H1482111P-20 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,50 €

(DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H1483132P-21 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,12 €

(SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1485800P-22 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39 €

(DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1487460P-23 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,20 €

(SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
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H1488580P-24 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,30 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1489580P-25 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

44,95 €

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

H148C580P-26 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

6,86 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1522111P-27 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

12,06 €

(DOTZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

H152D801P-28 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,76 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H152U000P-29 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,16 €

(DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H1532581P-30 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,66 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

H1533591P-31 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,27 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H1534001P-32 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

H153A9F1P-33 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)

H15A2015P-34 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98 €

(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
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H15B0007P-35 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 90,60 €

(NORANTA EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H15Z1001P-36 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,56 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H16F1003P-37 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 126,00 €

(CENT VINT-I-SIS EUROS)

H16F1004P-38 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,56 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HBB20005P-39 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €

(ONZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HBBAC001P-40 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

167,35 €

(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBBAF004P-41 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,34 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HBC19081P-42 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,39 €

(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HBC1KJ00P-43 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,78 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

HE732402P-44 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

67,88 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

HG42429DP-45 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

68,02 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

HG42439HP-46 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

68,19 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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HGD1222EP-47 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 i amb el desmuntatge inclòs

23,07 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CENTIMS)

HGG54001P-48 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 146,37 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

HJ723101P-49 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

12,77 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HJA26321P-50 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500
W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

277,26 €

(DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HM31161JP-51 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

39,23 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU1531AP-52 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

231,10 €

(DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)

HQU1A50AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

161,19 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

HQU1H53AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

150,91 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

HQU21301P-55 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 43,27 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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HQU22301P-56 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,33 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HQU25701P-57 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

20,60 €

(VINT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

HQU27902P-58 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

27,66 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,15 €

(CENT DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HQU2D102P-60 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 52,23 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU2E001P-61 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 82,03 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRES CENTIMS)

HQU2GF01P-62 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,01 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)

HQU2P001P-63 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,76 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQU2QJ02P-64 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 176,14 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HQUA2100P-65 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

106,16 €

(CENT SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)

HQUA3100P-66 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

70,77 €

(SETANTA EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQUAAAA0P-67 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 179,62 €

(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

HQUAM000P-68 u Reconeixement mèdic 32,00 €

(TRENTA-DOS EUROS)

HQUAP000P-69 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €

(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,88 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,88000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,42 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

4,73 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer r 4,73000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

7,70 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

17,62 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 17,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,72 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40 0,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de
fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

13,76 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre p 13,76000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE

7,36 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, 7,36000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-9 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

1,11 €
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B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,11000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i
folrat de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç

6,51 €

B1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense supor 6,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

33,25 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig a 33,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

5,72 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,72000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-13 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 despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

15,09 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 15,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE

46,66 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 46,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

54,96 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàr 54,96000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 21,41000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-18 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 4,61 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 4,61000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,80 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 10,80000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,50 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,12 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,12000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,39 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 17,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,20 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

14,30 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,30000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

44,95 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470- 44,95000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

6,86 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 6,86000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-27 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

12,06 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,35000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,64680 €
Altres conceptes 11,06320 €
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P-28 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs

9,76 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,21360 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,69300 €
Altres conceptes 3,85340 €

P-29 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

2,16 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforaci 0,61000 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisame 0,50400 €
Altres conceptes 1,04600 €

P-30 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

4,66 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €
Altres conceptes 1,76000 €

P-31 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplària <=1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,27 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos 4,51000 €
Altres conceptes 1,76000 €

P-32 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de le 0,03000 €
Altres conceptes 0,18000 €

P-33 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,20 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,04000 €
Altres conceptes 5,78500 €

P-34 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-35 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 90,60 €

B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 90,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-36 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,56 €
Altres conceptes 38,56000 €

P-37 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 126,00 €
Altres conceptes 126,00000 €
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P-38 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,56 €
Altres conceptes 17,56000 €

P-39 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,08 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,08000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-40 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser
vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

167,35 €

BBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 141,01000 €
Altres conceptes 26,34000 €

P-41 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

39,34 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,56000 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tr 9,22000 €
Altres conceptes 17,56000 €

P-42 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,39 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €
Altres conceptes 1,24000 €

P-43 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,78 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,72800 €
Altres conceptes 1,05200 €

P-44 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs

67,88 €

BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència el 45,70000 €
Altres conceptes 22,18000 €

P-45 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

68,02 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 55,15000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,31000 €
Altres conceptes 12,56000 €

P-46 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

68,19 €
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BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 55,32000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,31000 €
Altres conceptes 12,56000 €

P-47 HGD1222E 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 i amb el desmuntatge inclòs

23,07 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,67000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 10,01000 €
Altres conceptes 9,39000 €

P-48 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 146,37 €

BGG54000 u Transformador de seguretat de 24 V 126,21000 €
Altres conceptes 20,16000 €

P-49 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador, fixat i connectat
amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el desmuntatge inclòs

12,77 €

BJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per flotador amb entra 4,03000 €
Altres conceptes 8,74000 €

P-50 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500
W, preu alt, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el
desmuntatge inclòs

277,26 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

BJA26320 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 239,95000 €
Altres conceptes 36,71000 €

P-51 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

39,23 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 32,60000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,22000 €
Altres conceptes 6,41000 €

P-52 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

231,10 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 231,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

161,19 €
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BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 161,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-54 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

150,91 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 150,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-55 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 43,27 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45530 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €
Altres conceptes 20,41470 €

P-56 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,33 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 49,94000 €
Altres conceptes 4,39000 €

P-57 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

20,60 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,96750 €
Altres conceptes 2,63250 €

P-58 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

27,66 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 21,51250 €
Altres conceptes 6,14750 €

P-59 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 110,15 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 104,00000 €
Altres conceptes 6,15000 €

P-60 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 52,23 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 49,60000 €
Altres conceptes 2,63000 €

P-61 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 82,03 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €
Altres conceptes 0,91000 €

P-62 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

51,01 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 49,25000 €



Pressupost ESS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

Altres conceptes 1,76000 €

P-63 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,76 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,88000 €
Altres conceptes 0,88000 €

P-64 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 176,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 168,00000 €
Altres conceptes 8,14000 €

P-65 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

106,16 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 106,16000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-66 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

70,77 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 70,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-67 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 179,62 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 179,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-68 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €

P-69 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,88 10,000 68,80

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,42 10,000 54,20

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

4,73 2,000 9,46

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

7,70 2,000 15,40

5 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 - 5)

17,62 10,000 176,20

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,72 30,000 21,60

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú
natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula
d'exhalació, homologat segons CE (P - 7)

13,76 4,000 55,04

8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a
filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb
un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 8)

7,36 4,000 29,44

9 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 - 9)

1,11 20,000 22,20

10 H1454420 u Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de
neoprè sense suport i folrat de cotó, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 10)

6,51 2,000 13,02

11 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 11)

33,25 4,000 133,00

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

5,72 4,000 22,88

13 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
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 13)

15,09 10,000 150,90

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 14)

46,66 5,000 233,30

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 13,34 4,000 53,36
16 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 16)

54,96 5,000 274,80

17 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 17) 21,41 3,000 64,23
18 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga

de cinturó de seguretat (P - 18)
4,61 40,000 184,40

19 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 19) 10,80 10,000 108,00

euros
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20 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 20) 10,50 15,000 157,50
21 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 21) 7,12 15,000 106,80
22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)
17,39 4,000 69,56

23 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 23)

6,20 10,000 62,00

24 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 24)

14,30 2,000 28,60

25 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 25)

44,95 2,000 89,90

26 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)

6,86 2,000 13,72

TOTAL Capítol 01.01 2.218,31

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 36)

38,56 250,000 9.640,00

2 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió (P - 35)

90,60 2,000 181,20

3 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 34)

50,98 15,000 764,70

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 33)

23,20 2,000 46,40

5 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 32)

0,21 200,000 42,00

6 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

6,27 200,000 1.254,00

7 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplària <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

4,66 50,000 233,00

8 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 - 27)

12,06 200,000 2.412,00

9 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

9,76 100,000 976,00

10 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 29)

2,16 500,000 1.080,00

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

1,39 500,000 695,00

12 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

5,78 80,000 462,40

13 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 39) 11,08 4,000 44,32
14 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons

groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

39,34 20,000 786,80

euros
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TOTAL Capítol 01.02 18.617,82

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 03 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 45)

68,02 1,000 68,02

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió
fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 46)

68,19 1,000 68,19

3 HGD1222E 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 i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

23,07 4,000 92,28

4 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)

146,37 1,000 146,37

TOTAL Capítol 01.03 374,86

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 04 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

161,19 15,000 2.417,85

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)

150,91 10,000 1.509,10

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 52)

231,10 15,000 3.466,50

4 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 55)

43,27 1,000 43,27

5 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

54,33 10,000 543,30

6 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

20,60 3,000 61,80

7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

27,66 1,000 27,66

8 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

110,15 1,000 110,15

euros
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9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 60)

52,23 1,000 52,23

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)

82,03 1,000 82,03

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

51,01 4,000 204,04

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 1,76 5,000 8,80
13 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 64)
176,14 1,000 176,14

14 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000
W de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

67,88 2,000 135,76

15 HJA26321 u Acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat,
de potència 750 a 1500 W, preu alt, col.locat en posició vertical amb
fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

277,26 1,000 277,26

16 HJ723101 u Mecanisme silenciós d'alimentació, per a dipòsit, d'accionament per
flotador, fixat i connectat amb entrada roscada de 1/2´´ i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

12,77 1,000 12,77

TOTAL Capítol 01.04 9.128,66

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 05 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

39,23 4,000 156,92

2 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ésser vista fins 50 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

167,35 2,000 334,70

TOTAL Capítol 01.05 491,62

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 06 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

1 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 66)

70,77 1,000 70,77

2 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 67) 179,62 2,000 359,24
3 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 68) 32,00 10,000 320,00
4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 69) 177,50 4,000 710,00
5 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança

general de seguretat i salut en el treball (P - 65)
106,16 1,000 106,16

TOTAL Capítol 01.06 1.566,17

Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Capítol 07 FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 37)

126,00 10,000 1.260,00

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
38)

17,56 250,000 4.390,00

euros



Pressupost ESS

PRESSUPOST Pàg.: 5

TOTAL Capítol 01.07 5.650,00

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRE RESUM 



Pressupost ESS

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 2.218,31
Capítol 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 18.617,82
Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 374,86
Capítol 01.04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 9.128,66
Capítol 01.05  INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 491,62
Capítol 01.06  INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 1.566,17
Capítol 01.07  FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 5.650,00
Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 38.047,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

38.047,44
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut 38.047,44

38.047,44

euros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 



Pressupost ESS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 38.047,44

13,00 % Despeses generals SOBRE 38.047,44.................................................................. 4.946,17

6,00 % Benefici Industrial SOBRE 38.047,44....................................................................... 2.282,85

Subtotal 45.276,46

18,00 % IVA SOBRE 45.276,46........................................................................................... 8.149,76

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 53.426,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS )
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1. TIPOLOGIA I ESTIMACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant la fase 

d’obra i durant la fase d’explotació, i la seva classificació segons el Catàleg Europeu 

de Residus (CER) i el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC). El CER, que va entrar 

en vigor en data 1 de gener de 2002, estableix també quins residus han d’ésser 

considerats com a perillosos (especials).  

El format de la codificació és igual a ambdós catàlegs; tot i així no tenen perquè ser 

coincidents. El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha 

de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no 

entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el 

cas de la seva classificació. 

 

1.1 RESIDUS GENERATS DURANT LA FASE D’OBRES 

A grans trets, es preveu que els principals residus que es produiran durant la fase 

d’obra són els següents:  

• Terres i roques: Procedents dels moviments de terra d’excavació. No tindran 

tractament de residu. El transport a abocador i el cànon d’abocament, en cas 

que sigui necessari, està inclòs en les partides d’excavació corresponents. 

• Formigó: Derivat de la construcció de les arquetes, els massissos per a les 

canonades, l’ampliació de l’edifici actual, etc. La posada en obra del formigó 

comporta abocaments incontrolats derivats de la neteja de cubes pels voltants 

de les infraestructures o camins d’accés. 

• Metalls: Bàsicament procedents de les armadures d’acer corrugat i de la 

col·locació de les canonades d’acer inoxidable. 

• Arbres i restes vegetals: Procedents de la tala de la vegetació existent. Val a dir 

que l’alternativa triada suposa un estalvi en la generació d’aquest tipus de 

residus, i amb certes mesures és possible que no se’n generi. No obstant, 

sempre hi la possibilitat de generar-ne.  

• Olis de motor: Derivats de l’ús de maquinària. 

• Envasos contaminats: En desenvolupar les obres es preveu l’ús de certs 

productes com pintures, impermeabilitzants, etc. Els recipients en els quals es 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 20. Estudi i gestió de residus  3 

 

disposen han de ser tractats com a residus especials. Aquests son diferents 

dels envasos d’altres productes no contaminants. 

• Altres: envasos nets, plàstic, embalatges de cartró, cables elèctrics... 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus que es preveu generar per aquest 

projecte s’inclouen en els següents grups, dels quals a la següent taula es recull els 

residus, amb el seu origen, classificació (CLA), codi de valorització (VAL) i codi de 

tractament i disposició de rebuig (TDR).: 

 

CER Descripció Origen CLA VAL TDR 

08 - RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE 
REVESTIMENTS (PINTURES, VERNISSOS I ESMALTS VITRIS), ADHESIUS, SEGELLANTS I 
TINTES D’IMPRESSIÓ 

0801 - Residus de la FFDU i del decapatge o l’eliminació de pintura i vernís 

080111 
Residus de pintura i vernís que 
contenen dissolvents orgànics 
o altres substàncies perilloses 

 Especial 
V61  
V21  
V91 

T24  
T21 

080117  

Residus del decapatge o 
l'eliminació de pintura i vernís 
que contenen dissolvents 
orgànics o altres substàncies 
perilloses 

 Especial 
V21  
V61 

T22  
T21 

080119 

Suspensions aquoses que 
contenen pintura o vernís amb 
dissolvents orgànics o altres 
substàncies perilloses 

 Especial 
V21  

 

T24  
T21  
T22 
T31 

13 - RESIDUS D’OLIS I DE COMBUSTIBLES LÍQUIDS (excepte o lis comestibles i els dels 
capítols 05, 12 i 19)  

13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 

13 02 06 
Olis sintètics de motor, de 
transmissió mecànica i 
lubricants 

Maquinària 
 

Especial V22 
T21 
T22 

1307 - Residus de combustibles líquids 

130701 Fuel oil i gasoil  Especial 
V61  
V23 

- 

15 - RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MAT ERIALS DE 
FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN CA P ALTRA CATEGORIA  

15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 

15 01 01 
Envasos i embalatges de paper 
i cartró 

Embalatges de 
productes 
industrialitzats 

No especial 

V11 
V51  
V85 
V61 

T12 

15 01 02 
Envasos i embalatges de 
plàstic 

Embalatges de 
productes 
industrialitzats 

No especial 
V12  
V51 
V61 

T12 

150103  Envasos de fusta  No especial 
V15  
V51  
V61 

T12 
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150110 

Envasos que contenen restes 
de substàncies perilloses o 
estan contaminats per 
aquestes 

 Especial V51  
T21  
T36  
T13 

1502 - Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba protectora 

150202  

Absorbents, materials de 
filtració (inclosos els filtres d'oli 
no especificats en cap altra 
categoria), draps de neteja i 
roba protectora contaminats 
per substàncies perilloses 

 Especial 
V13  
V41  

T24  
T21 
T22  
T13  
T31 
T36 

16 - RESIDUS NO ESPECIFICATS EN CAP ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA 

1606 - Piles i acumuladors 

160603  Piles que contenen mercuri  Especial V44 - 

160604  
Piles alcalines (excepte 
160603) 

 No Especial V44 - 

17 - RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones 
contaminades) 

1701 - Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó 

Construcció 
arquetes, 
massissos 
ancoratge i 
lloses. 

Inert V71 T11   
T15 

17 02 Fusta, vidre i plàstic 

170201  Fusta  No especial 
V15  
V61 

- 

17 02 02 Vidre  No especial V14 T11 

17 02 03 Plàstic Restes canonada No especial V12 T12 

170204  

Vidre, plàstic i fusta que 
contenen substàncies 
perilloses o estan 
contaminats per aquestes   

 Especial - 
T33  
T24  
T13 

1703 - Mescles bituminoses, quitrà d´hulla i altres productes enquitranats 

170301  
Mescles bituminoses que 
contenen quitrà d'hulla 

 Especial V71 T13 

17 04 Metalls 

17 04 05 Ferro i acer 

Tancat hidrants 
i estació de 
filtratge. Acer 
corrugat 

No especial V41 - 

17 04 07 Metalls mesclats 
Tancat hidrants 
i estació de 
filtratge. 

No especial V41 - 

170411  
Cables diferents dels 
especificats en el codi 170410 

 No especial V45 - - 

17 05 Terra, pedres i llots de drenatge 

170503 
Terra i pedres que contenen 
substàncies perilloses   Especial - 

T25  
T33  
T24  
T13 
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17 05 04 
Terra i pedres diferents de les 
especificades en el codi 
170503 

Moviments de 
terres 

Inert V71 
T11 
T12 
T15 

17 05 Terra, pedres i llots de drenatge 

170904 
 

Residus mesclats de 
construcció i demolició 
diferents dels especificats en 
els codis 170901, 170902 i 
170903 

 No especial V71  
T15 
T33  
T36 

 

1.2 RESIDUS GENERATS DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ 

Els residus que es generaran durant la fase d’explotació vindran determinats pels 

fangs i llots procedents de la neteja periòdica de les basses. Segons el Catàleg 

Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups, dels quals a la 

següent taula es recull els residus, amb el seu origen, classificació (CLA), codi de 

valorització (VAL) i codi de tractament i disposició de rebuig (TDR). 

 

CER Descripció Origen CLA VAL TDR 

19 - RESIDUS DE LES INSTAL·LACIONS PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS, DE LES 
PLANTES EXTERNES DE TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS I  DE LA PREPARACIÓ 
D'AIGUA PER A CONSUM HUMÀ I D'AIGUA PER A ÚS INDUST RIAL  
1902 - Residus de tractaments fisicoquímics de residus (incloses la descromatització, descianurització i 
neutralització) 

190203 
Residus mesclats prèviament, 
compostos exclusivament per 
residus no perillosos 

 no especial  - 
T33 
T24 
T12 

190206  
Llots de tractaments fisicoquímics 
diferents dels especificats en el 
codi 190205 

 no especial V83 
T21 
T33 
T12 

190207  Olis i concentrats procedents del 
procés de separació  especial V22 

V23  T21 

1908 - Residus de les plantes de tractament d’aigües residuals no especificats en cap altra categoria 

190801  Residus de garbellament  no especial - 
T12 
T31 
T36 

190802  Residus de desarenatge  no especial - T12  
T31 

190805  Llots del tractament d'aigües 
residuals urbanes   no especial 

V71  
V81  
V83  
V61  
V85 

T12 
T32  
T24  
T31 

190806  Resines intercanviadores d'ions 
saturades o usades  especial V24 T21  

T13 

190807  Solucions i llots de la regeneració 
d'intercanviadors d'ions  especial - T31 

190809  

Mescles de greixos i olis 
procedents de la separació 
d'aigua/substàncies olioses que 
contenen únicament olis i greixos 

 no especial V61 
T24  
T31  
T21 
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1909 - Residus de la preparació d’aigua per a consum humà o aigua per a ús industrial 

190901  Residus sòlids de la filtració 
primària i garbellament   no especial - T12  

T36 

190902  Llots de la clarificació de l'aigua   no especial - T12  
T36 

190903  Llots de descarbonatació  no especial 
V71  
V42  
V73 

T12  
T36 

190904  Carbó actiu usat   no especial V24  
V47 

T24  
T21  
T12 

190905  Resines intercanviadores d'ions 
saturades o usades  no especial V24 

T21 
T33 
T12 

190906  Solucions i llots de la regeneració 
d'intercanviadors d'ions  no especial - T31 

T24 
20 - RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus ass imilables procedents dels 
comerços, indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES DE 
MANERA SELECTIVA  

2001 - Fraccions recollides de manera selectiva (excepte les especificades en el subcapítol 15 01) 

200101  Paper i cartró  no especial 
V61 
V11 
V85 

- 

200121  Tubs fluorescents i altres residus 
que contenen mercuri  especial V41 - 

200139  Plàstics  no especial V12 
V61 - 

2002 - Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

200201  Residus biodegradables  no especial V83 
V85 - 

2003 - Altres residus municipals 

200301  Mescles de residus municipals  no especial - 

T21 
T12 
T62 
T36 

 

2. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN 

L’OBRA 

L’Estudi de Gestió ha d’identificar totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de la construcció 

i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció.  

2.1 MESURES EN FASE DE PROJECTE 

Tot seguit s’adjunta el model de fitxa amb les accions de minimització i prevenció, o 

d’altres que poden ajudar a una millor gestió dels residus, que s’han de tenir en 

compte abans de començar el projecte. 
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MODEL DE FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 
DES DE LA FASE DE PROJECTE 

Sí 
� 

No 
� 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

� � 

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a  
obra sense gairebé generar residus? 

� � 

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per 
tant, la quantitat de material a emprar? 

� � 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? � � 

5 

S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, 
cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

� � 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per 
evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

� � 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls? 

� � 

8 

S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials 
que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment 
desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la 
seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la 
seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin 
separar amb facilitat.  
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions de parquet flotant front l’encolat  
- solucions de façanes industrialitzades 
- solucions d’estructures industrialitzades 
- solucions de paviments continus 

� � 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

� � 

10 ... (Altres bones pràctiques) � � 

 

2.2 MESURES EN FASE D’OBRA 

Les accions encaminades a reduir la quantitat de residus generats a les obres són: 

• Utilització de terres d’obra: Es reutilitzaran les terres aptes procedents de 

l’excavació per a terraplens i altres usos de la mateixa obra. Quan les terres 

procedents de l’excavació no siguin aptes, es transportaran a un abocador 

autoritzat.  

• Consum d’àrids a l’obra: Sempre que sigui possible, s’utilitzaran subbases 

obtingudes en matxucar els formigons procedents de l’enderroc d’obres de 

fàbrica o edificis de l’obra mateixa.  

• Consum d’aigua a l’obra: Es consideraran les pautes següents: 
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o Incloure formació sobre l’estalvi d’aigua en els sessions de formació 

mediambiental dels treballadors d’obra. 

o Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús d’aigua. 

o Mantenir la instal·lació d’aigua en un estat de manteniment correcte per 

evitar fuites. 

o S’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les 

activitats de l’obra. 

• Altres: Es recomana utilitzar sistemes constructius industrialitzats i prefabricats 

que es munten a obra sense gairebé generar residus; utilitzar sistemes 

d’encofrat reutilitzables; reutilitzar els materials de la pròpia obra sempre que 

sigui possible; ... 

 

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS 

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

motiu es considera imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de 

gestió “internes” i “externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

• L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 

• La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 

• La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la 

distància als dipòsits controlats, els costos econòmics associats a cada opció 

de gestió, etc. 

 

3.1 DINS DE L’OBRA 

3.1.1 Mesures per a la separació de residus en obra  

La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és 

el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb 

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un 

residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, 

fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en 

els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït.  



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 20. Estudi i gestió de residus  9 

 

Es a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una 

destria inicial que permeti disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material 

resultant de qualitat. 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 

derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

tractament previ i des d’on el residu pugi ser finalment tramés a un gestor autoritzat 

per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit 

controlat.  

A més, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 

de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la 

quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats 

indicades a continuació (ja es preveu que a partir dels dos anys de l’entrada en vigor 

d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat):  

• Formigó: 80  

• Maons, teules, ceràmics: 40 T  

• Metall: 2 T  

• Fusta: 1 T  

• Vidre: 1 T  

• Plàstic: 0.5 T  

• Paper i Cartró: 0.5 T. 

 

En aquesta obra, doncs, es realitzarà la separació selectiva de cada fracció, seguint 

les següents mesures de separació: 

• Es distribuiran punts d’abassegament en les zones de més activitat dins l’obra 

per el magatzem de terres i formigó. 

• S’implantaran punts nets en les instal·lacions generals i parcs de maquinària, 

que a més de rebre els residus procedents de l’obra, allotjaran els residus 

generats en elles: 

PUNTS NETS 
Localització  Dotació  

PARC DE MAQUINÀRIA 
GENERAL 

Olis 
Pneumàtics 
Metalls 
Plàstics 
Cartró 

INSTAL·LACIONS 
GENERALS  

Plàstics 
Paper i cartró 
Ferralla 
Resta 



Projecte d'ampliació de l'EDAR i de l'ERA de Mont-roig del Camp (Baix Camp)           711-PRO-OP-5344 

Annex 20. Estudi i gestió de residus  10 

 

• S’implantaran zones de neteja de cubes de formigó, en totes les zones 

d’edificació i conduccions, un o diversos en funció de la magnitud i ritme de les 

obres, per acumular aquest residu en principi inert. Aquestes consistiran en una 

bassa de grandària d’acord amb l’estructura i al nombre de punts habilitats per 

ella, havent de tenir una fondària suficient per a permetre, per la seva 

restauració, ser reblert amb un metre de terra i terra vegetal abans d’arribar a la 

rasant de replanteig d’aquesta zona.  

• S’han de preveure a més els següents contenidors: contenidor per a residus 

especials, contenidor per inerts de formigó, contenidor per metall, contenidor 

per plàstic i contenidor per paper i cartró. 

• Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 

continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista: 

 

TIPUS DE 
RESIDU DEFINICIÓ 

Inerts  

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 

No 
Especials 
barrejats  

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més 
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic cables 
elèctrics 

     

Especials  

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la 
zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

 

• Amb la finalitat de poder realitzar la separació selectiva convenientment, es 

disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 

materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar 

correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es 

duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
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o Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació 

correcta dels residus. Es disposaran superfícies diferents per: Formigó, 

Embalatges (Plàstics, papers, ...), Residus especials, etc. 

o Identifica RD 105/2008ció mitjançant cartells de la ubicació dels 

diferents residus: 

- Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 

- Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

- Naturalesa dels riscs 

• Es realitzarà un control dels volums generats durant i al final de l’obra i de la 

correcta gestió de tots ells. 

 

3.1.2 Gestió de residus inerts i no especials 

De forma general, es seguirà la següent estratègia per a la recollida de residus: 

• Es distribuiran dins de l’obra punts d’abassegament degudament senyalitzats, 

coincidint amb les zones de major activitat, on es realitzarà l’abassegament 

temporal. Aquests abassegaments seran retirats periòdicament a la zona 

instal·lacions generals. S’assenyalen en plànols les zones destinades a 

abassegament. 

• Instal·lació de punts nets en les instal·lacions generals, on es procedirà al seu 

abassegament separats per tipologies (segons la taula anterior) 

• Transport a plantes de tractament o a l’abocador, prenent com a referència els 

gestors autoritzats relacionats. 

Per als residus líquids, com els procedents de la neteja de cubes de formigó o les 

aigües residuals procedents de les instal·lacions auxiliars, les aigües de rentat de 

tallers i parcs de maquinària carregats de hidrocarburs i olis minerals en suspensió; es 

portarà a terme un tractament in situ per reduir o neutralitzar la seva càrrega 

contaminant. 

 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus consisteixen 

principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió 

dels residus. 
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• Minimitzar la producció de residus 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En 

aquest cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta 

gestió externa dels residus. 

 

3.1.3 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 

l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Durant les obres, s’hauran de seguir els 

següents recomanacions: 

• No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 

• El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

• Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats 

segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

• Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

• Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar 

fuites 

• Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El 

tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el 

seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant 

el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. De entre els possibles residus 

generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els següents: 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posada en funcionament de la 

maquinaria, així com envasos que els contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels 

treballs de manteniment de maquinaria i equips. 
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Estarà absolutament prohibit: 

• Per a la maquinària mòbil, realitzar el canvi de lubricants o el repostatge fora de 

les zones expressament preparades per fer-ho. 

• Per la maquinària fixa, fer el repostatge en les zones d’especial protecció del 

medi hidrològic. 

 

Hi ha diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu. Els olis i greixos 

procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en bidons 

adequats i etiquetats segons es contempla a 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. El seguiment del cicle dels residus fins que siguin abocats és responsabilitat 

del contractista que ha de notificar a la Direcció Ambiental d’Obra el cicle dels residus.  

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la 

fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als 

organismes competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els 

residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. En cas de que 

l’abocament es produeixi durant la fase d’explotació, l’empresa a càrrec de la neteja i 

manteniment de les basses s’encarregarà de notificar i executar les actuacions 

necessàries.  

Respecte els olis usats, esmentar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en 

aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació 

d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament 

d’aquests olis usats. 

 

3.2 FORA DE L’OBRA 

La gestió dels residus que s’ha de dur a terme fora de l’obra correspon als gestors als 

que es portarà cadascun dels residus que s’hagin generat.  
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4. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 

Al plànol adjunt d’aquest annex es mostra la localització de les instal·lacions previstes 

per l’emmagatzematge, gestió i separació de residus a l’obra. S’han col·locat aquestes 

instal·lacions en zones amb poc pendent i properes als camins per tal que les 

operacions de càrrega i descàrrega puguin realitzar-se amb facilitat. 

 

5. PRESSUPOST DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

A continuació es recull el pressupost per a la gestió de residus durant la construcció. 

Pel que fa als moviments de terra, cal tenir en compte que els costos derivats de la 

seva gestió, és a dir, la seva selecció, magatzem, transport a abocador i pagament del 

cànon d’abocador estan inclosos dins de les partides pressupostaries del projecte 

constructiu. 

Per al global de l’obra de referència del projecte, el pressupost d’execució material, per 

gestió de residus és de 2.177,30 € (DOS MIL CENT SETANTA-SET EUROS AMB 

TRENTA CÈNTIMS), segons la taula següent: 

 

 

 PEM 
Despeses Generals 

(13%) 

Benefici Industrial 

(6%) 
IVA (18%) PEC 

OBRA 2.177,30 283,05 130,64 466,38 3.057,37 
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