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1 INTRODUCIÓ 

1.1 Situació 

El terme municipal d'Ós de Balaguer té una extensió de 121.9 km2, pertany a la comarca de la 

Noguera (Lleida), i se situa en el sector oest d'aquesta. El terme municipal afronta al nord amb 

els termes d'Àguer i les Avellanes i Santa Linya; al sud amb el termes de les Avellanes i Santa 

Llinya, Camarasa i Balaguer; i al oest amb els de Liacamp, Astopanya, Camporrels i Valldellou, 

formant límit amb la comunitat autònoma d'Aragó. 

 

El municipi es reparteix en dos sectors molt diferenciats: sector d'Ós i Taragó i el sector de 

Gerb amb una superfície aproximada de 18 km2. El nucli de Gerb és més pròxim al municipi de 

Balaguer que no pas al nucli central del municipi, Ós. 

 

Terme municipal d'Ós de Balaguer 

Població el 2012 (habitants) (4) 991 

Superfície (km2) (5) 136 

Altitud (m)(5) 463 

Coordenada UTMX
(5) 310800 

Coordenada UTMY
(5) 4638150 

Taula 1. Dades generals d'Ós de Balaguer 

Els accessos al municipi són per la carretera de Tremp (C-12) sortint de Balaguer i agafant el 

primer trencall direcció Ós de Balaguer. Per a dirigir-se al nucli de Gerb, cal agafar la carretera 

de Gerb sortint de Balaguer (LV-9047). També hi ha la possibilitat d'arribar-hi en autobús 

(Alsina Graells) i l'estació de tren de Gerb els dona la possibilitat d'anar cap a Pobla de Segur i 

Balaguer on, des de aquest últim tenen accés a Lleida i posteriorment a Barcelona. 

 

Figura 1. Localització de la comarca de la Noguera dins de Catalunya i Ós de Balaguer 
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1.2 Pla de sanejament 

L'aigua s'utilitza en qualsevol activitat humana. L'impacte que directament o indirecta 

s'infringeix al medi hídric fruit d'aquesta activitat obliga a posar en relleu l'origen de la 

contaminació de l'aigua i els principis de solució des de proposicions diverses però 

complementàries. Es tracta d'establir les directrius i els principis d'actuació que permetin 

d'abordar el problema, d'una banda, des de la posició dels agents contaminants de l'aigua i, 

d'altra banda, des de la posició del medi hídric receptor, ja sigui aigua continental (superficial o 

subterrània) o aigua marina. 

1.2.1 PSARU 2005 i les directives Europees 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de 

la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel 

Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de 

totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de 

l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals 

urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en 

l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir 

abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el 

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

1.3 El sanejament actual del municipi 

Tots els nuclis del municipi tenen xarxa de clavegueram i els punts d’evacuació d’aigües 

residuals són coneguts. Cap dels  nuclis d'Ós de Balaguer disposa d'estació depuradora.  

El nucli de Gerb aboca les seves aigües residuals directament al riu Segre. L’urbanització de 

Cantaperdius aboca directament via el clavegueram propi al riu Segre. El nucli de Gerb i 

l’urbanització de Torre del Carlà aboca les seves aigües al barranc del Massip el qual comunica 

directament amb el riu Segre. 

Al POUM(2) s’especifica que l’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat un estudi del sanejament 

del nucli. Al PSARU 2005(1) apareix l’actuació de l’EDAR i els col·lectors de Gerb. 
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Figura 2. Punts d’abocament de les aigües residuals del nucli de Gerb 

2 OBJECTIU I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Es planteja la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals i dels col·lectors en alta 

del nucli urbà de Gerb al terme municipal d’Ós de Balaguer en base als següents criteris: 

 Actualment les aigües residuals s’aboquen directament al Torrent del Macip i a 

l’embassament del partidor sense rebre cap tipus de tractament previ. 

 Previsions de creixement poblacional 

 Compliment de les Directives Europees sobre tractament i qualitat d’aigües residuals. 

L’objecte del present projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per a la 

construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del nucli descentralitzat de Gerb (Ós de 

Balaguer), situat a la comarca de la Noguera. 

Les obres necessàries inclouen: 

 Connexió a xarxa actual de clavegueram i col·lector d’arribada a la EDAR 

 Estació depuradora d’aigües residuals 

 Col·lector de retorn al medi natural 

Aquestes obres es recullen amb el nom de genèric de “Projecte de l’EDAR i dels col·lectors en 

alta de Gerb, al terme municipal d’Ós de Balaguer (la Noguera)” que figura en tots els plànols i 

documents del mateix. 

Abocament actual 

d'aigües residuals 

Barranc del 

Macip 

Abocament actual 

d'aigües residuals 

Cantaperdius + Club 

Segre 

Embalsamen 

del partidor 
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3 DADES DE PARTIDA 

3.1 Població 

Per a la determinació de la població de disseny es farà servir la informació procedent dels 

següents documents i organismes: 

 Pla d’Ordenació Municipal i Urbana del Pont d’Armentera (Aprovat inicialment en el 

ple de l’ajuntament el 3 de setembre de 2009)  

 Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) 

 Institut Nacional d’Estadística (INE) 

 

Tot seguit s'adjunta una taula resum amb els valors de la població actual i l'estimada per l'any 

horitzó 2038. 

 

Població nucli de Gerb 

 
Fixa Estacional Industrial Total 

Any 2012 575 474 0 1049 

Any 2038 883 728 0 1611 

Taula 2. Població del nucli de Gerb a l’any base i l’any horitzó 

3.2 Cabals de disseny 

Per la determinació dels cabals actuals s’ha tingut en compte la població censada el 2012 i pel 

càlcul dels cabals a l’any horitzó de 2038 s’han tingut en compte els càlculs poblacionals duts a 

terme en l’annex 3 d’aquest projecte, corresponent a l’estudi demogràfic. 

  
Any 2012 Any 2038 

Població habitants 1049 1611 

Dotació l/hab·dia 217 217 

Cabal mig diari m3/dia 227,6 349,6 

Cabal mig horari m3/h 9,5 14,6 

Factor Punta 
 

1,24 1,14 

Cabal punta horari m3/h 11,8 16,6 

Factor Mínim 
 

0,8 0,9 

Cabal mínim m3/h 7,6 12,8 

Cabal dilució m3/h 47,4 72,8 

Taula 3. Cabals actuals i de disseny 

3.3 Càrregues contaminants 

Com a conseqüència de la falta de recursos per a la realització del present projecte, no s’ha 

pogut realitzar la campanya analítica de mostres de les aigües d’arribada a la planta 

necessària. Per tant, s’ha optat per utilitzar les dades proporcionades per l'EDAR més propera 

a Gerb, la qual se situa a Balaguer. Suposant que la població és de costums i característiques 

similars, aquestes dades, obtingudes de l'ACA, es consideren més que suficients per a conèixer 
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els contaminants existent en les aigües residuals del nucli de Gerb. Les concentracions de les 

carrègues contaminants de les aigües a tractar són les següents: 

 
Concentració mitja Càrrega contaminant 

 
mg/l kg/dia 

MES 174 60,8 

DBO5 162 56,6 

DQO 339 118,5 

NKT 31,97 11,2 

PT 5,1 1,8 

Taula 4. Càrregues contaminants de disseny (any 2038) 

3.4 Població equivalent 

1 habitant equivalent (h-eq) es defineix com la càrrega orgànica biodegradable amb una 

demanda bioquímica d’oxigen de 5 dies (DBO5 ) de 60 g d’oxigen per dia. D’acord amb aquesta 

definició i a partir de les dades de cabals i càrregues contaminants de les aigües residuals a 

tractar, el nombre d’habitants equivalents per a la depuradora del nucli de Gerb és de 944 h-

eq. 

3.5 Objectius de qualitat de l'aigua 

Els paràmetres de concentració de contaminants màxims a l'abocament de l'efluent al medi 

natural, d’acord amb la Directiva (91/271/CEE), són: 

 Demanda química d’oxigen (DQO):  125 mg/l 

 Demanda biològica d’oxigen (DBO5): 25 mg/l 

 Sòlids en suspensió (SS): 35 mg/l 

 Nitrogen total Kjeldahl (NTK): 15 mg/l 

 Fòsfor total (PT): 2 mg/l 

3.6 Geologia i geotècnia 

La caracterització geològia i geotècnica de la zona de projecte s’ha basat en recerca 

bibliogràfica i basant-se en algun estudis proporcionats per l'Ajuntament d'Ós de Balaguer. Per 

tant, les dades són aproximades i  és necessària la realització d’un estudi geotècnic complet 

consistent en com a mínim un sondeig i diverses cates abans de l’inici de les obres. 

Els materials que afloren als talussos a prop de la zona de projecte són dipòsits de terrasses 

al·luvials, amb un primer nivell d'argiles i llims sorrencs i un segon nivell amb una grava amb 

matriu sorrenca. La potència dels dos nivells, o terrasses, són molt variables en tota la conca 

on se situa Gerb.  

Es considera un terreny de densitat 2 T/m3 i de permeabilitat baixa o alta segons la terrassa on 

ens situem. Les condicions constructives són favorables. De manera conservadora s’ha estimat 

que els materials  tenen una cohesió baixa i els talussos de les excavacions es realitzaran amb 

un pendent 2H:1V. 
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Segons els estudis geotècnics d'algunes zones properes a la depuradora, el nivell freàtic apunta 

a ser força profund (10 m) però amb humitats fortes a partir de 2,5 metres. Al tractar-se d'un 

estudi per a realització d'un projecte de final de carrera, s’ha fet la hipòtesis de que el nivell 

freàtic es troba a la profunditat suficient com per no afectar a les obres. 

3.7 Topografia 

A l’Annex 5, Topografia, s’inclouen els plànols a escala 1:1.000 de l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya emprats per dur a terme i definir l’àmbit d’actuació d’aquest projecte. 

3.8 Inundabilitat 

El nucli de Gerb forma part de la conca hidrogràfica de l'Ebre. Per aquest motiu, existeixen 

estudis que classifiques les zones de la conca de l'Ebre segon el seu risc d'inundació.  La zona 

de Gerb queda al límit de la zona 19 del ARPSIs. La zona de pas del riu Segre per Gerb té una 

classificació de risc A2 : alt important.  

Per a poder assegurar una bona localització de l'EDAR s'ha buscar a l'ACA l'aplicatiu 

corresponent a hidrografia en el qual podem observar que el nucli pròpiament dit de Gerb no 

està afectat per la inundació  de període de retorn de 500 anys. 

4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

S’ha realitzat un estudi d’alternatives considerant diversos factors per a justificar la necessitat 

de la construcció d’una planta depuradora a Gerb i determinar les possibles d’ubicació de la 

planta de i solucions de tractament. 

4.1 L'alternativa 0 

Actualment, les aigües residuals del nucli de Gerb són abocades a dos punts: el barranc del 

Macip i el segon punt es troba al nord-oest del nucli. 

L’alternativa de la no actuació es descarta en primera instància pel risc ecològic que suposa 

l’abocament al medi natural. A més, la directiva Europea 31/271/CEE, especifica que 

poblacions de menys de 2000 habitants que aboquin les aigües residuals en aigües dolses o 

estuaris han de tenir un sistema de tractament d'aigües fixat abans del desembre 2005.  

 

Altres raons són especificades a l'annex 8. Estudi d'alternatives. 

4.2 Alternatives d'emplaçament 

Els condicionants del present projecte que afecten a la seva ubicació i a la dels col·lectors són 

els següents: 

 Inundabilitat 

 Ubicació dels actuals punt d’abocament 

 Longitud i tipologia dels col·lectors necessaris 

 Camins d’accés 
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 Expropiacions i serveis afectats 

 Serveis tècnics 

 Impactes a la població (olors, visuals, sorolls) 

 Moviment de terres 

Tenint en compte les anteriors condicions, es plantegen dues alternatives per a l’emplaçament 

de la EDAR, una al sud del terme municipal i l'altre a mig camí entre les urbanitzacions de 

Cantaèrdius i Club Segre i el nucli de Gerb. Les dos alternatives estàn situades sobre terrenys 

agrícoles de baix aprofitament econòmic. La primera de les alternatives coincideix amb 

l’emplaçament proposat al POUM. L’altre alternativa es troba més allunyada del municipi. 

Després de realitzar un anàlisis multicriteri (veure annex 8) considerant factors tècnics, 

econòmics i ambientals s’ha conclòs que l’alternativa òptima per a l’emplaçament de la EDAR 

és a la parcel·la situada al sud del municipi. 

4.3 Alternatives de tractament 

En aquesta etapa s’ha analitzat quin és el millor sistema de tractament de les aigües residuals 

del nucli de Gerb. Per a realitzar el procés de selecció del tractament a implementar, 

primerament s’han presentat les alternatives de tractament existent i se n’ha fet una selecció 

prèvia funció de l’adequació dels diferents tractaments al nombre d’habitants equivalents, la 

superfície requerida i els condicionants hidrogeològics. Després s’ha realitzat un anàlisi 

multicriteri, d’igual forma que en les etapes anteriors, per a determinar el tractament òptim a 

instal·lar a la depuradora d’aigües residuals a Gerb. Cal destacar que l’anàlisi d’alternatives del 

tractament s’ha centrat en el tractament secundari, considerant que la resta d’elements i  

processos seran comuns per a totes les alternatives, tot i que s’hagi de considerar alguna 

modificació en algun dels elements comuns per a què la planta sigui operativa. 

Les alternatives considerades, després de la preselecció prèvia han estat: 

Llit de turba: consisteix en una filtració a través d’una capa de torba de determinades 

característiques, que es troba assentada sobre un sistema drenant de sorra i grava. 

Aiguamolls construïts: sistemes passius de depuració d’aigües residuals constituïts per 

llacunes o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats amb espècies 

vegetals pròpies de zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos de 

descontaminació tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els 

microorganismes, la vegetació i fins i tot la fauna. 

Filtre verd: sistema de depuració d’aigua residual a través del terreny, amb possibilitat 

d’aprofitament agrícola o forestal del mateix. El filtre verd  es tracta d’un abocament controlat 

de les aigües residuals, tractades prèviament, per aspersió o extensió superficial sobre el 

terreny. 

Infiltració ràpida: En aquest cas l’aigua residual prèviament tractada s’aplica a unes balses, el 

fons de les quals té una gran permeabilitat. El líquid es depura per infiltració a través del 

terreny. 
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Escorrentia superficial: Consisteix  en la descàrrega controlada d’un efluent tractat prèviament 

mitjançant aspersió o un altre mètode a través d’un terreny de baixa permeabilitat amb 

pendent i extensió suficient que es troba sembrat de pasturatges o masses forestals.  

Aireació prolongada: Es tracta d’un procés de fangs activats, on la biomassa es troba en 

respiració endògena, és a dir que l’edat del fang és prou elevada com perquè la concentració 

de substrat sense assimilar sigui baixa. 

Llacunatge: Els processos de llacunatge, tant natural com artificial, es desenvolupen en 

llacunes artificials exposades a l’aire lliure. En aquestes llacunes es produeixen reaccions 

biològiques, químiques i físiques que tenen tendència a estabilitzar l’aigua residual.  

Els criteris considerats en l’anàlisi multicriteri de les alternatives, s’han classificat en 

econòmics, tècnics i ambientals. En aquest cas, totes les alternatives han presentat una 

puntuació, en alguns casos, pròxima. Tot i així, s’ha optat per una procés de d'aiguamolls 

construïts amb un pretractament via tanc Imhoff ja que és el tractament que ha obtingut la 

puntuació més alta en l’anàlisi multicriteri. 

5 SOLUCIÓ ESCOLLIDA 

5.1 Línia de tractament 

La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al nucli urbà Gerb 

consta dels següents elements: 

 Col·lector fins a l’EDAR 

 Pretractament (desbast de gruixos) 

 Tractament Primari amb un tanc Imhoff 

 Tractament Secundari amb aiguamolls construïts 

 

Figura 3. Línia de tractament de l'EDAR proposada 

5.2 Descripció del sistema de depuració 

Les aigües arriben a l’EDAR mitjançant un col·lector que l’enllaça amb la xarxa de sanejament 

actual. Un cop entren a l’EDAR reben el pretractament mitjançant l’arqueta de desbast de 

gruixos. 
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Després del pretractament l’aigua circula en direcció a un tanc Imhoff. Un tanc Imhoff és una 

fosa sèptica millorada de tal manera que es poden obtenir rendiments de depuració més 

grans. 

Després de rebre aquest tractament primari les aigües, ja parcialment depurades, circulen en 

direcció al tractament definitori de l’EDAR de Gerb: els aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial horitzontal. 

Els aiguamolls construïts són sistemes passius de depuració d’aigües residuals constituïts per 

llacunes o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats amb espècies 

vegetals pròpies de zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos de 

descontaminació tenen lloc mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els 

microorganismes, la vegetació i fins i tot la fauna. 

Els aiguamolls construïts, imiten les condicions òptimes de tractament d’aigües residuals que 

poden trobar-se en un aiguamoll natural, però tenen la capacitat de poder ser construïts en 

pràcticament qualsevol lloc. 

6 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1 Col·lector 

L’aigua residual entra a la parcel·la on està situada l’EDAR a través de la prolongació del 

sistema de sanejament existent actualment. Els diàmetres del col·lectors del nucli de Gerb són 

coneguts. És per això que s'ha intentat conservat el mateix diàmetre que els col·lectors 

existents. 

De la mateixa manera, s'ha considerat la possibilitat de servir-se d'aquesta EDAR per a depurar 

les aigües residuals de les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre. Així, el nucli complet 

actual i futur quedaran units en la mateixa xarxa de sanejament i així, poder-la depurar de 

manera eficient i universal. 

6.2 Pretractament 

A l’interior de l’EDAR s’ha decidit col·locar una arqueta que rebi a aquest col·lector i que, a la 

vegada, faci la funció de desbast de gruixuts. En aquesta mateixa arqueta s’ha col·locat un 

canonada de 500 mm de diàmetre que funcionarà com a element de regulació del cabal en cas 

d’un fort episodi de pluges; aquesta canonada està emmarcada dins del by-pass de l’EDAR. 

Tant davant de la reixa de desbast com de la canonada de by-pass s’instal·laran uns rails amb 

l’objectiu de poder col·locar unes comportes manuals que regulin l’entrada d’aigua a l’EDAR. 

6.3 Tractament primari 

L’aigua provinent de l’arqueta de pretractament arriba al tractament primari. Aquest 

consisteix en un tanc Imhoff que disposa de dues zones diferenciades, una on té lloc la 

decantació i una altra on es produeix la digestió dels fangs que han estat decantats. 
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A la primera, la de decantació, els sòlids més pesats cauen i passen a la zona de digestió. Els 

sòlids més lleugers es queden a la superfície en forma d’escuma. L’aigua residual travessa el 

compartiment sense estar en contacte amb els fangs de la zona inferior on té lloc la digestió 

anaeròbia dels fangs a temperatura ambient. Amb l’objectiu de retenir l’escuma s’incorpora un 

deflector a l’entrada per evitar que aquestes continuïn la línia de tractament. 

El dimensionament d’aquest element es troba detallat a l’annex 9 d’aquesta memòria, 

corresponent al dimensionament del procés de tractament. 

Les característiques del tanc Imhoff queden recollides a la taula número 5. 

Tanc Imhoff Unitats Valor 

GENERAL 

     Longitud m 7,5 

     Amplada m 6 

     Alçada m 3,7 

     Resguard m 0,6 

     Alçada total m 4,3 

     Superfície en planta m2 45 

     Volum m3 172 

  

ZONA DE DECANTACIÓ (cada cambra) 

     Longitud m 7,5 

     Amplada m 2,5 

     Alçada m 1,7 

     Pendent de les parets V:H 1,5 a 1 

     Volum de la cambra m3 16 

   

ZONA DE DIGESTIO (cada cambra) 

     Longitud m 7,5 

     Amplada m 3 

     Alçada m 1,3 

     Resguard amb la cambra de decantació m 0,7 

     Alçada total m 2,0 

     Volum de fangs m3 17,7 

     Pendent del fons V:H 1 a 2 

     Volum de la cambra m3 63 

Taula 5. Disseny del tanc Imhoff 

6.4 Tractament secundari 

El tractament secundari està format per un sistema de quatre aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial horitzontal. En el llit de graves hi ha plantades unes espècies vegetals pròpies 

dels aiguamolls naturals (Phragmites australis). 

Els aiguamolls, tant els naturals com els construïts com els del present projecte, tenen una 

gran productivitat biològica degut a la presència d’aigua, nutrients i llum en abundància. La 
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grava i la vegetació aporten superfície per a l’establiment d’una biopel·lícula formada per 

bactèries que són les encarregades de l’eliminació de matèria orgànica i alguns nutrients. El 

medi granular i els macròfits també poden absorbir i adsorbir alguns nutrients. Tot això fa que 

siguin sistemes adequats per a la depuració d’aigües residuals urbanes. 

Pel que fa als aiguamolls s’ha optat per dividir la superfície necessària per donar servei a 

l’horitzó de 2038 entre 2 aiguamolls. D’aquesta manera el que es farà és anar utilitzant un dels 

aiguamolls deixant un en repòs fins que no es vagi assolint la població estimada per l’horitzó 

2038. Així s’aconsegueix minvar els efectes d’haver dissenyat a 25 anys, fet que produeix el 

sobredimensionament dels aiguamolls per les condicions actuals. 

Les característiques del tractament secundari escollit es detallen a la taula 6. 

Aiguamolls 

   

GENERAL 

Flux Subsuperficial Horitzontal 

Quantitat d'aiguamolls 2 bases rectangulars 

Funcionament Paral·lel 

   

PARÀMETRES Unitats Valor 

Amplada m 36 

Longitud m 71,7 

Profunditat del llit m 0,6 

Amplada de la làmina d'aigua m 0,5 

Superfície en planta per aiguamoll m2 2580 

Superfície en planta total m2 5160 

Superfície transversal per aiguamoll m2 21,6 

Taula 6. Disseny dels aiguamolls 

El dimensionament complert es troba detallat molt àmpliament a l’annex 9. 

6.5 By-pass 

El by-pass està format per varies canonades de PEAD de 500 mm de diàmetre i una sèrie 

d’arquetes que permeten la seva definició. El by-pass uneix l’arqueta de desbast de gruixuts i 

l'arqueta posterior al tanc Imhoff a l’arqueta que arriba al final del procés. 

6.6 Evacuació de les aigües de l'EDAR 

Un cop tractada l’aigua s’abocarà per gravetat al Torrent del Massip mitjançant un col·lector 

de les mateixes característiques que el d’arribada a l’EDAR. 

6.7 Urbanització i acabats 
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6.7.1 Pavimentació 

Per a la pavimentació del recinte de la EDAR per on es preveu la circulació de vehicles 

s’utilitzarà un paviment poc tractat per a ser pocs els vehicles que visitaràn l'EDAR i per a ser 

més integrable amb la filosofia de l'EDAR. En tractar-se d'un sistema natural de depuració, no 

serà necessari tenir electricitat ja que tot el sistema es realitza per processos biològics i 

químics donats per l'energia solar. 

Es projecta una vorera que envolta els dos aiguamolls per a tenir un accés per al manteniment 

i control. L’amplada de la vorera serà de 1 m menys a la franja central entre els dos aiguamolls 

que serà de 3 m. 

Tot el recinte quedarà ben definit amb un tancament de malla metàl·lica. 

6.7.2 Camí accés EDAR 

El camí d'accés a l'EDAR s’acondicionarà el camí rural que actualment dóna accés a la parcel·la 

on s’emplaçarà la EDAR. S’eixamplarà la seva amplada actual de 1,80 fins a un total de 5 m, per 

tal d’aconseguir una secció transversal formada per una única calçada de 4 m d’amplada sense 

vorals que permetrà la circulació en ambdós sentits de circulació. Al llarg de tot el traçat es 

defineix una cuneta triangular d’1 m d’amplada i 0,3 m de profunditat i els talussos, tant en 

desmunt com en terraplè, seran 2H:1V. 

La secció de ferm adoptada per al camí d’accés a la nova EDAR està formada per les següents 

capes (en ordre descendent): 

 30 cm de tot-ú artificial. 

 30 cm de sòl adequat. 

6.7.3 Impermeabilització 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls d’aquest projecte es farà ús de làmines sintètiques, 

Per aquest motiu s’utilitzarà una làmina d'impermeabilització Sika Dran o Sika Membrana de 1 

mm d’espessor, i dos capes de geotèxtil de 250 g/m2 col·locades per sota i sobre d’aquesta 

làmina, a fi de protegir-la dels grans angulosos. 

6.7.4 Drenatge interior 

Es farà mitjançant un canal perimetral prefabricat que rodeja tot el perímetre d ela zona dels 

aiguamolls recollint l’aigua d’escorrentia provinent de la pluja. Aquest canal anirà tapat amb 

una reixeta metàl·lica i es col·locarà de la mateixa manera que les voreres dels camins dels 

vianants. 

7 EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS 

A l’annex 12 i al plànol número 11 s’indiquen les parcel·les afectades per la realització de les 

obres, ja sigui per expropiació, ocupació temporal o servitud de pas. L’ús de les parcel·les 

afectades és principalment agrari i de baixa producció. La superfície corresponent a cada tipus 

d’afectació és: 



Projecte de l'EDAR i els col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d'Ós de Balaguer (Noguera) 

 

17 

 

Afectació Superfície (m2) Preu unitari (€/m2) Preu total (€) 

Expropiació 8597,73 2 17.195,4 

Servitud de pas 500,82 0,4 250,41 

Ocupació temporal 1700,82 0,1 170,082 

  TOTAL 17.615,9 

Taula 7. Resum d'expropiacions, servituds i ocupacions temporals vs cost 

I la valoració econòmica total és de 17.615,9 € 

8 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Segons s'estableix en el Reial Decret 1627/1997, és obligatòria la inclusió en tots els projectes 

d'un Estudi de Seguretat i Salut exhaustiu i adaptat a cada projecte. Així, en l'Annex 18. Estudi 

de Seguretat i Salut, es recullen totes les mesures preventives necessàries per a la prevenció 

de riscos a les obres a realitzar. 

9 ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL 

La metodologia emprada per a realitzar aquest informe es pot englobar en tres fases que es 

descriuen a continuació: 

 Consulta bibliogràfica de l’àmbit d’estudi (principalment llibres i pàgines electròniques 

dels organismes oficials i temàtiques varies). 

 Consulta amb l'ajuntament i les persones encarregades de l'urbanisme de la zona. 

 Elaboració de l’Informe. 

Les principals afeccions identificades mitjançant l’informa d’impacte ambiental són: 

 Ocupació del terreny on s’implanta l’estació depuradora 

 Sorolls durant la fase de construcció 

 Modificació del paisatge, un cop l’estació depuradora ja estigui acabada 

 

Aquests impactes, però, s’han intentat disminuir amb mesures correctores. Per les 

característiques de la instal·lació, amb una bona pràctica ambiental durant l’execució de les 

obres i un bon control del procés durant la fase d’explotació de la depuradora, es pot afirmar 

que constituirà una infraestructura beneficiosa per al medi ambient i, per tant, un impacte 

global positiu. 

A l’annex 14 de la present memòria es troba l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte 

constructiu de l’EDAR de Gerb. 

10 TERMINI D'EXECUSIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de Replanteig fins a la seva 

finalització, s’estima en quatre (4) mesos.  
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11 PERÍODE DE GARANTIA 

El període de garantia de les instal·lacions a construir serà d’un (1) any comptat a partir de la 

data de la recepció provisional de l’obra, considerant-se aquest període de temps el suficient 

per a poder observar el seu comportament i solucionar qualsevol deficiència que es pogués 

manifestar. 

12 REVISIÓ DE PREUS 

Si fos el cas que s’hagués de realitzar, s’aplicarà el que es preveu als articles 103 a 108 de la Llei 

de Contractes de les Administracions Públiques (Real Decret 2/2000), als articles 104 a 106 del 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (Real Decret 

1098/2001) i al Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’aprovi en el seu moment 

per a la licitació de l’execució de les obres contingudes en aquest projecte. 

Es proposa com a fórmula de revisió de preus, amb reserva de la decisió que prengui al 

respecte l’òrgan de contractació, la fórmula polinòmica numero 9: Suministro y distribución de 

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

Drenajes. 

        
  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

essent, 

 Kt : Coeficient de revisió pel moment de l'execució t. 

 Ho : Índex de cost de ma d'obra a la data de licitació. 

 Ht : Índex de cost de la ma d'obra en el moment de l'execució t. 

 Eo : Índex de cost de l'energia a la data de licitació. 

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

 Co : Índex de cost de ciment a la data de licitació. 

 Ct : Índex de cost de ciment en el moment de l'execució t. 

 So : Índex de cost de materials siderúrgics a la data de licitació. 

 St : Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l'execució t. 

 

13 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

En compliment del punt 5 de l’article 63 i de l’article 69, ambdós del “Reglamento de 

Contratación del Estado”, es proposa que la classificació que ha de ser exigida als contractistes 

per a poder presentar-se a la licitació per a l’execució de les obres projectades, d’acord amb 

l’ordre del 28 de març de 1.968 (B.O.E. núm. 78 de data 30/3/68) i la seva modificació del 28 

de juny del 1.991, sigui la següent: 

 GRUP: K (Obres especials) 

 SUBGRUP: 08 (Estacions de tractament d’aigües) 

 CATEGORIA: D (anualitat entre 360.000 i 840.000 euros) 
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14 DECLARACIÓ DE L'OBRA COMPLETA 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 3/2007 es 

fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa susceptible de ser 

lliurada a l’ús públic general. 

15 PRESSUPOST 

El pressupost per a coneixement de l’Administració del projecte constructiu de l’EDAR i 

col·lectors del nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer queda desglossat a 

continuació: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:                                     775.213,32  € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 

Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

13% Despeses Generals sobre  775.213,32€                      100.777,73  € 

6% Benefici Industrial sobre  775.213,32 €                        46.521,80  € 

Subtotal                            147.290,53 € 

21 % IVA sobre 147.290,53 €               30.931,01 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:           953.434,86 € 

A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor 

corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys: 

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS             17.615,90  € 

PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS                           0  € 

PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT              5.565,03   € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ         976.615,79 € 

El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: NOU-

CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS. 

15.1 Control de qualitat 

Es destinaran 5.565,03 € a la realització dels assajos de qualitat que siguin pertinents per tal 

d’assegurar l’acompliment de tots els requisits de qualitat descrits en el plec de condicions 

tècniques. 
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16 DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

DOCUMENT 1: MEMÒRIA 

 Memòria 

 Annexes: 

o Annex 1 : Antecedents Administratius 

o Annex 2 : Estat actual 

o Annex 3 : Estudi de la població 

o Annex 4 : Cabails i càrregues contaminants 

o Annex 5 : Topografia 

o Annex 6: Geologia 

o Annex 7: Inundabilitat 

o Annex 8 : Estudi d'alternatives 

o Annex 9 : Disseny del tractament 

o Annex 10 : Càlculs estructurals 

o Annex 11 : Càlculs hidràulics 

o Annex 12 : Expropiacions i serveis afectats 

o Annex 13 : Urbanització 

o Annex 14 : Estudi d'imapcte ambiental 

o Annex 15 : Explotació i manteniment 

o Annex 16 : Pla d'obra 

o Annex 17 : Control i qualitat d'obra 

o Annex 18 : Pla de seguretat i salud 

o Annex 19 : Justificació de preus 

o Annex 20 : Pressupost per al coneixement de l'Administració 

o Annex 21. Reportatge fotogràfic 

DOCUMENT 2: PLÀNOLS 

 Plànol 1A, Full 1: Contextualització del projecte. 

 Plànol 2A, Full 1: Emplaçament i contextualització geogràfica del projecte. 

 Plànol 3A, Full 1: Topografia del nucli de Gerb i emplaçament de l'EDAR, Topografia del 

nucli 

 Plànol 3A, Full 2: Topografia del nucli de Gerb i emplaçament de l'EDAR, Emplaçament 

de l'EDAR. 

 Plànol 4A, Full 1: Col·lectors, Traçat actual i traçat proposat. 

 Plànol 4A, Full 2: Col·lectors, Traçat actual i traçat proposat. 

 Plànol 4B, Full 1: Col·lectors, Perfil longitudinal 1. 

 Plànol 4B, Full 2: Col·lectors, Perfil longitudinal 2. 

 Plànol 4B, Full 3: Col·lectors, Perfil longitudinal 3. 

 Plànol 4B, Full 4: Col·lectors, Perfil longitudinal 4. 

 Plànol 4B, Full 5: Col·lectors, Perfil longitudinal 5. 

 Plànol 4C, Full 1: Col·lectors, Secció tipus rasa. 

 Plànol 4D, Full 1: Col·lectors, Pou de registre. 
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 Plànol 4E, Full 1: Col·lectors, Replanteig 1. 

 Plànol 4E, Full 2: Col·lectors, Replanteig 2. 

 Plànol 5A, Full 1: Plantes de l'EDAR, Planta general. 

 Plànol 5A, Full 2: Plantes de l'EDAR, Planta general. 

 Plànol 5B, Full 1: Plantes de l'EDAR, Planta de conduccions. 

 Plànol 5C, Full 1: Plantes de l'EDAR, Planta de replanteig. 

 Plànol 6A, Full 1: Diagrama del procés. 

 Plànol 7A, Full 1: Seccions de l'EDAR, Seccions de la planta. 

 Plànol 7B, Full 1: Seccions de l'EDAR, Seccions AA' i BB'. 

 Plànol 7C, Full 1: Seccions de l'EDAR, Seccions CC' i DD'. 

 Plànol 8A, Full 1: Tanc Imhoff, Seccions. 

 Plànol 8A, Full 1: Tanc Imhoff, Armat. 

 Plànol 9A, Full 1: Arquetes. 
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 Plànol 11A, Full 1: Seguretat i Salut, Expropiacions i servituds. 

 Plànol 11B, Full 1: Seguretat i Salut, Senyalització durant l'obra. 

 Plànol 11C, Full 1: Seguretat i Salut, Telèfons i llocs d'interès. 

DOCUMENT 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT 4: PRESSUPOST 

 Justificació de preus 

 Amidaments 

 Quadre de preus número 1 

 Quadre de preus número 2 

 Pressupost 

 Resum del pressupost 
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17 CONCLUSIÓ 

El projecte acadèmic presentat representa una solució adequada pel tractament de les aigües 

residuals del nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer ja que a més de millorar l’estat 

ecològic de l’entorn ho fa integrant-se de la millor manera possible en ell i reduint l’impacte 

ambiental que suposava l’abocament directe de les aigües al medi natural sense cap 

tractament previ. 

Amb el present document s’han facilitat les dades necessàries per a la construcció de l’estació 

depuradora d’aigües residuals de Gerb. 

      Barcelona, Setembre de 2013 

      L’autora del Projecte: 

 

 

 

      Silvia Valero Via 

      Enginyera de Camins, Canals i Ports 

 



 

ANNEXES 

  



Document número 1. MEMÒRIA 

2 

 

 

ANNEX 1. 

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 

  



Projecte de l'EDAR i dels col•lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Os de Balaguer (Noguera) 

3 
 

ÍNDEX 

 

1. INTRODUCCIÓ........................................................................................................................ 4 

2. PROGRAMA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS ............................................................ 4 

2.1. Marc legal ...................................................................................................................... 4 

2.2. Pla de Sanejament de Catalunya ................................................................................... 4 

3. PSARU DEL 2005 .................................................................................................................... 5 

3.1. Línies d'actuació ............................................................................................................ 5 

3.2. Mesures d'intervenció ................................................................................................... 7 

4. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) ........................................................ 8 

4.1. Sanejament ................................................................................................................... 8 

5. INUNCAT ................................................................................................................................ 9 

6. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................ 9 

 

  



Document número 1. MEMÒRIA 

4 

 

1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es descriu la situació existent de planejament i legalitat a nivell administratiu 
fins el moment de la redacció del projecte. 

Es pot veure, tot seguit, una breu explicació el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals 
Urbanes (PSARU)(1) i les seves conclusions tècniques pel que fa al sanejament de poblacions 
petites (menys de 2000 habitants), com és el cas d'Ós de Balaguer i, en concret, el terme 
municipal descentralitzat de Gerb. 
 
En aquest annex també es farà un petit descriptiu del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) del terme municipal d'Ós de Balaguer que formarà part del marc legal del projecte de 
l'EDAR i col·lectors del nucli de Gerb (Ós de Balaguer). 

2. PROGRAMA DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 

2.1. Marc legal 

El marc legal del sanejament d'aigües residuals ve donat per la Directiva 91/271/CEE, publicada 
l'any 1991, que té com a objectiu la regulació de la recollida i abocament d'aigües residuals 
urbanes i el tractament d'aquest abocaments. 

Aquesta directiva defineix els nivells de tractament d'aigües residuals i els calendaris 
d'implantació per les aglomeracions amb un llindar de població de més o menys 2000 
habitants equivalents.  
 
Els nivells de tractaments de les aigües residuals està fixat per a poblacions més nombroses de 
2000 habitants. Per a poblacions més petites d'aquest llindar, no s'imposa un determinat nivell 
de sanejament. Per contra, en l'article 7 de la directiva, especifica que poblacions de menys de 
2000 habitants que aboquin les aigües residuals en aigües dolses o estuaris han de tenir un 
sistema de tractament d'aigües fixat. Això inclou doncs el nucli municipal de Os de Balaguer i 
en concret el nucli descentralitzat de Gerb. La data límit d'implantació d'aquestes mesures és 
el 31 de desembre de 2005. 
 
La Directiva 2000/60/CE del Octubre del 2000 també estableix un marc d'actuació en l'àmbit 
de la política d'aigües en tots els països de la UE. Aquesta directiva persegueix objectius fins al 
2015, on espera aconseguir un bon estat de les masses superficials mitjançant actuacions de 
protecció i regeneració. 
 
Amb aquestes dues directives a nivell Europeu i amb les respectives adaptacions a nivells del 
estat Español, el projecte proposat se centrarà principalment al voltant del Programa de 
Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes (PSARU) que té con a objectiu la millora del estat 
ecològic dels recursos hídrics mitjançant la definició de solucions de tractament de les aigües 
residuals de Catalunya. 
 

2.2. Pla de Sanejament de Catalunya 

Arrel de la Directiva 91/271/CEE, Catalunya va crear, el juny de 1996, El Pla de Sanejament de 
Catalunya que marca les directius per al sanejament d'aigües residuals orientades a: 
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 Preveure la contaminació d'aigües superficials, subterrànies i marines posant especial 
èmfasi a la prevenció en origen. 

 Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. 

El Pla de Sanejament ens explica els impactes directes i indirectes sobre el medi hídric en 
d'utilització de l'aigua en qualsevol activitat humana. El text posa en relleu l'origen de la 
contaminació i els principis de la solució des de proposicions diferents i complementàries entre 
elles. Es tracta d'establir les directrius i els principis d'actuació que permetin d'abordar el 
problema, d'una banda, des de la posició dels agents contaminants de l'aigua i, d'altra banda, 
des de la posició del medi hídric receptor, ja sigui aigua continental (superficial o subterrània) o 
aigua marina. 

L'objectiu principal del Pla és aconseguir un nivell de qualitat de l'aigua que asseguri els usos 
definits al Pla, abans del 31/12/2005. 

La bondat de la infraestructura de sanejament urbà exhaureix pràcticament les possibilitats de 
depuració de les aigües residuals urbanes, però pot resultar insuficient per aconseguir els 
objectius de qualitat quan l'origen contaminant és un altre o també quan l'usuari malbarata un 
recurs escàs com és l'aigua. D'aquí la importància d'aquests principis d'actuació, de la gestió 
integral del sanejament, compartint responsabilitats, i de l'educació ambiental com a 
promotora de l'autoregulació. 

Els programes de desenvolupament del Pla de Sanejament són: 

 Aigües residuals urbanes (PSARU 2005). 

 Tractament de fangs de depuradores d'aigües residuals urbanes. 

 Aigües residuals industrials (PSARI). 

 Aigües residuals d’origen ramader. 

 Aigües residuals d’origen agrícola. 

 Aigües residuals per contaminació d'origen difós. 

3. PSARU DEL 2005 

El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de 
la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel 
Govern de la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de 
totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de 
l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals 
urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en 
l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir 
abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el 
desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

3.1. Línies d'actuació 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa PSARU 2002, 
la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 

 Optimització d'inversions. Una observació més àmplia dels objectius finals ha de 
permetre assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/legislacio/directives/directiva_91_271.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/directiva_marc/dma_2000_60_ce.pdf
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que permeti a l’Administració hidràulica de Catalunya donar compliment efectiu a les 
obligacions de sanejament, on la part destinada a l’explotació i el manteniment 
esdevingui cada vegada més substancial. 
 

 Sanejament del creixement urbà. El reforçament dels sistemes de sanejament obligat 
pels creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl (de no urbanitzable a 
urbanitzable) haurà d’anar a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció tant del 
clavegueram (sanejament en baixa, de competència municipal), com dels col·lectors en 
alta i de la depuradora (en la seva magnitud), segons es recull en la legislació vigent.  
 

 S’estableix una definició única per al terme sistema de sanejament en alta, que suposa 
la reconsideració de l’abast competencial i inversor de les infraestructures que ha de 
desenvolupar l’Agència Catalana de l’Aigua. En aquest sentit, les urbanitzacions de més 
de 2000 habitants equivalents es consideren nuclis urbans convencionals, mentre que 
les de menys de 2000 podran acreditar les condicions per ser objecte de finançament 
fins al 31 de desembre de 2010, segons el recull d’actuacions no programades i 
candidates a la programació. 
 

 Ordenament d'abocaments industrials. S'incorporen  els objectius de qualitat que van 
ser recollits al Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 (PSARI 
2003), que conjuntament amb el Reglament dels serveis públics de sanejament (RSPS) 
posen a disposició de l’Agència Catalana de l’Aigua les eines que permetin de manera 
simultània el servei que una part de les depuradores públiques poden oferir als 
establiments industrials, i l’ordenament del comportament del sector industrial que 
faci compatible la seva activitat amb el primer objectiu. En aquest sentit, l’Agència ha 
de concentrar els esforços a controlar adequadament l’acompliment dels abocaments 
industrials en els sistemes públics de sanejament en dues direccions: 
 

o Polígons ja connectats: valorant la possibilitat de desconnectar la part 
industrial o la domèstica en casos d’impossibilitat d’assolir els objectius de 
qualitat del medi. 
 

o Noves connexions: amb les premisses del PSARI 2003 i el RSPS, desglossa el 
cost d’inversió, inicialment el corresponent conveni o figura urbanística 
pertinent estableix una reserva en concepte de “càrrega bàsica” i 
posteriorment un segon component associat a la determinació concreta de 
l’abocament de cada establiment en particular. 
 

 Reutilització d'aigües depurades: el futur Programa de reutilització (PRAC) assoleix un 
paper de complementarietat al PSARU 2005, atès que aprofitarà la tasca realitzada 
amb la depuració per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi o per disminuir 
la pressió sobre els recursos de més qualitat, satisfent determinats usos amb aigua 
regenerada. 
 

 Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis 
de pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’ incompliment dels objectius de qualitat. 
Des de l’Agència Catalana de l’Aigua es promourà un futur Programa de prevenció 
d’abocaments de descàrrega de sistemes unitaris en temps de pluja (AntiDSU) i la 
redacció de plans directors de clavegueram  i s’aportaran ajuts per inventariar la xarxa. 
 

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1204754461208200530075
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1204754461208200530075
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3.2. Mesures d'intervenció 

La relació d’actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és la mateixa, en termes 
generals, que l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de l’actualització de les 
llistes on s’han tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició del 
document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc 
d’incompliment de la Directiva 2000/60/CE, i també noves consideracions respecte de la 
capacitat de l’Agència d’inversió en casos on no hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant 
residencials com industrials). 

Així, s’han agrupat les actuacions en: 

I. Actuacions programades. El document PSARU 2005 aprovat provisionalment fa 
una reprogramació de les obres noves i relaciona ordenadament una llista 
exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes existents exigibles per la Directiva 
marc de l’aigua per a l’any 2015, agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 
2009 al 2014). En els sistemes amb població equivalent inferior a 2000, i no 
previstos al primer escenari, el tractament proposat és més exigent que l’adequat 
segons els termes de la Directiva 91/271/CE. Dit d’una altra manera, els 
abocaments de totes les aglomeracions que no són objecte d’actuacions del 
primer escenari (de sistemes de menys de 2000 habitants equivalents) ja reben 
actualment un tractament adequat. 

La resta d’actuacions sobre sistemes existents s’ordenen de tal manera que quedin en el 
primer escenari aquelles que siguin de compliment obligatori i afectin la contaminació 
concreta del medi i alguns usos prioritaris. 

L’ordre implícit considerat en la relació d’actuacions i la seva programació obeeix a: 

 Actuacions en execució. 
 

 Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d’incompliment) de totes les 
obligacions legals. En concret els biològics per als sistemes de més de 2000 habitants 
equivalents i tots els tractaments adequats per als sistemes de menys de 2000 
habitants equivalents. 
 

 Prevenció de masses d’aigua que cal protegir. 
 

 Actuacions de reducció de la presència d’amoni als rius. 
 

 Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus. 
 

 Actuacions correctives de sistemes en servei. 
 

 Obres de millora per a la gestió dels fangs. 
 

 Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi. 

L’Agència prioritzarà l’execució de nous sistemes de sanejament, sempre que existeixi el 
compromís explícit de l’Administració local, la qual se’n responsabilitzi com a ens gestor. En 
cas de coincidència temporal de dues actuacions, l’Agència impulsarà amb més celeritat la 
resolució de la que tingui al darrera una administració actuant executiva. 
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Les actuacions derivades de l’explotació i el manteniment dels sistemes de sanejament que 
tinguin cabuda a la partida de reposició i millores seran executades per aquesta via. 

II. Actuacions candidates. Es tracta d'actuacions que, després d'haver estat preses en 
consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. Es 
tracta principalment d'actuacions en urbanitzacions que van aparèixer al PSARU 
2002 i que corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2000 habitants 
equivalents. 

Per últim, el PSARU 2005 opta per no considerar les actuacions següents: determinades 
actuacions que anaven destinades a resoldre el sanejament d'activitats econòmiques 
concretes d'interès particular, actuacions derivades d'una intervenció administrativa 
insuficient i actuacions que no suposen millores per al medi i que, en algun cas, són 
alternatives a una actuació ja programada. 

Cal tenir present que els programes, tot i ordenar la conducta de l'Administració, han de tenir 
un grau de flexibilitat suficient que els permeti adaptar-se a les necessitats i les exigències de   
l' interès públic. Per aquest motiu, l'article 25 del text refós en matèria d'aigües de Catalunya 
preveu un procediment per a la no execució d'obres i actuacions previstes en la planificació 
hidrològica i per a la incorporació d'obres i actuacions no considerades. 

4. PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 

El plantejament urbanístic és el conjunt d'instruments d'ordenació i classificació del territori i 
de regulació del seu ús. En àmbit local, el POUM fixa l'ordenació integral del territori del 
municipi. Aquest document classifica el sòl i defineix els elements fonamentals per l'ordenació 
urbanística.  

El POUM s'articula amb un conjunt d'instruments de planejament com són els plans parcials 
d'ordenació, els programes d'actuació urbanística y els plans especials. 
 
El pla d'ordenació urbanística municipal d'Ós de Balaguer es va revisar per última vegada al 
2006 on es va aprovar el text refós del POUM del 2005, després d'un llarg procés de debat 
entre els diferents grups municipals. 
 

4.1. Sanejament 

El POUM d'Ós de Balaguer especifica que les industries i el sector agrari han de fer un 
tractament previ de les aigües residuals abans d'abocar-les al medi receptor. El POUM no 
especifica com s'han de tractar els residus d'origen humà. 

Per informació obtinguda a l'ajuntament, els sistema de clavegueram està instal·lat en tot el 
terme municipal de Os de Balaguer. Per contra, cap nucli de l'interior del terme municipal té 
un sistema de depuració d'aigües. 

Segons l'article 269 del POUM d'Os de Balaguer, el ús del sòl no urbanitzable serà justificat, 
entre d'altres, per finalitats mediambientals, és a dir, on es produeixen els processos ecològics 
essencials en equilibri entre les actuacions humanes i la flora/fauna. 
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5. INUNCAT 

Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya. Aquest pla va ser aprovat per la 
Generalitat de Catalunya l'any 2006 i serveix per a què tots els municipis puguin prendre 
mesures en matèria de protecció civil per les inundacions. 

El pla ofereix una visió general del perill d'inundacions de tota Catalunya. Les actuacions que 
ha de dur a terme el municipi donada una situació d'inundació estan detallades al Pla 
d'Actuació Municipal (PAM). 
 
El pla INUNCAT també divideix el territori en funció de la seva perillositat i vulnerabilitat i 
estableix quins son els municipis amb un risc més alt d'inundació. El riscs de cada zona són 
calculats en funció dels danys monetaris totals que es causarien per una inundació, el nombre 
de persones ubicades a la zona inundable i la longitud total de les vies per on poden tenir 
problemes per circular els vehicles. 
 
Els municipis que es mencionen al pla INUNCAT amb un cert nivell de risc d'inundació, estan 
obligats a la redacció del pla d'actuació municipal (PAM). 
 
Segons el Pla INUNCAT, Ós de Balaguer no es un municipi amb risc. El estudi específic 
d'inundabilitat ve detallat al Annex 7. Estudi de la Inundabilitat. 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és descriure el terme municipal d'Ós de Balaguer i del nucli de Gerb.  

2 TERME MUNICIPAL D'ÓS DE BALAGUER 

2.1 Territori 

El terme municipal d'Ós de Balaguer té una extensió de 121.9 km2, pertany a la comarca de la 
Noguera (Lleida), i se situa en el sector oest d'aquesta. El terme municipal afronta al nord amb 
els termes d'Àguer i les Avellanes i Santa Linya; al sud amb el termes de les Avellanes i Santa 
Llinya, Camarasa i Balaguer; i al oest amb els de Liacamp, Astopanya, Camporrels i Valldellou, 
formant límit amb la comunitat autònoma d'Aragó. 

 

El municipi d'Ós de Balaguer té una forma una mica característica com es pot veure a la figura 
2. El municipi es reparteix en dos sectors molt diferenciats: sector d'Ós i Taragó, amb una 
extensió d' aproximadament 103.9 km2 i el sector de Gerb amb una superfície aproximada de 
18 km2. Aquests dos nuclis només tenen contacte per un punt anomenat Torreta dels Quatre. 
Com es pot observar el nucli de Gerb és més pròxim al municipi de Balaguer que no pas al nucli 
central del municipi, Ós. 

Figura 1. Localització de la comarca de la Noguera dins de Catalunya i Ós de Balaguer 
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Figura 2. Ortofoto d'Ós de Balaguer i nucli de Gerb 

 

Terme municipal d'Ós de Balaguer 

Població el 2012 (habitants) (4) 991 

Superfície (km2) (5) 136 

Altitud (m)(5) 463 

Coordenada UTMX
(5) 310800 

Coordenada UTMY
(5) 4638150 

Taula 1. Dades generals d'Os de Balaguer 

2.2 Accessos 

Els accessos al municipi són per la carretera de Tremp (C-12) sortint de Balaguer i agafant el 
primer trencall direcció Ós de Balaguer. Per a dirigir-se al nucli de Gerb, cal agafar la carretera 
de Gerb sortint de Balaguer (LV-9047). També hi ha la possibilitat d'arribar-hi en autobús 
(Alsina Graells) i l'estació de tren de Gerb els dona la possibilitat d'anar cap a Pobla de Segur i 
Balaguer on, des de aquest últim tenen accés a Lleida i posteriorment a Barcelona. 

2.3 Clima(3) 

El clima de la Noguera és Mediterrani Continental Sec, si bé, a l’àrea del Montsec és de tipus 
Prepirinenc. La precipitació mitjana anual a gran part de la comarca és escassa, entre 400 mm i 
550 mm. Els valors més baixos es donen a la banda meridional i els més alts a la meitat nord. 
Fins i tot, els valors assoleixen els 700 mm al Montsec. Les estacions més plujoses de l’any són 
les equinoccials, sobretot la primavera. Els hiverns són freds, amb mitjanes de 3 °C a 5 ºC, i els 
estius calorosos, entre 23 °C i 25 ºC. Al Montsec aquests valors són més baixos. El període 
lliure de glaçades comprèn els mesos de maig a setembre. 

GERB 

OS DE 

BALAGUER 

BALAGUER 



Projecte de l'EDAR i dels col•lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Os de Balaguer (Noguera) 

5 
 

2.4 Activitat econòmica 

L'estructura econòmica del terme municipal d'Ós de Balaguer és imminentment agrícola i 
ramadera. Al secà s'hi cultiva cereal, ametllers i oliveres però la l'agricultura predominant és de 
regadiu. Els principals cultius són de fruiters (pomes i préssecs), farratges, panís, blat o algunes 
hortalisses. 

2.5 Equipaments 

Els equipaments es reparteixen entre el nucli de Gerb i el d'Ós de Balaguer. Ambdós nuclis hi 
ha tots els equipaments escolars necessaris fins a educació primària. El CAP es troba situat a 
Balaguer i la farmàcia més pròxima al nucli d'Ós de Balaguer. El nucli de Gerb compta amb la 
zona esportiva del terme municipal d'Ós de Balaguer. 

No es duen a terme activitats industrials conegudes. La majoria d'activitats son d'agricultura, hi 
ha cultius tant de regadiu com secà i la ramaderia. En els nuclis menors les activitats són poc 
representatives. N'hi ha algunes de comercials. 

3 TERME MUNICIPAL DESCENTRALITZAT DE GERB 

El nucli de Gerb es troba situat a la dreta del riu Segre, aigües avall del pantà de Sant Llorenç i 
la presa del Partidor del Canal de Balaguer. A poc més de 3 km de la ciutat de Balaguer per la 
carretera LV-9047 en direcció a Sant Llorenç de Montgai i Camarasa, com s'ha comentat 
anteriorment. 

A principis del segle XX els seus habitants abandonen el 'poble vell' situat sobre la penya del 
Espígol i s'instal·len vora la serralada on la riera del Massí s'obra cap al plana del Segre(4). 

Donada la seva proximitat amb Balaguer, darrerament el poble ha experimentat una important 
transformació i creixement urbanístic. Al seu entorn també existeixen nuclis dispersos conegut 
com les urbanitzacions Club Segre, Cantaperdius i Torre Serra o Torre Blanca del Carlà. 

El territori de Gerb s'organitza com una mena de comunitat autònoma anomenada Entitat 
Municipal Descentralitzada, ens local dependent de l'ajuntament del municipi(4). 

 

Nucli de Gerb 

Població el 2012 (habitants) (6) 991 

Coordenada UTMX
(5) 317641 

Coordenada UTMY
(5) 4632370 

Taula 2. Dades generals nucli de Gerb 
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Figura 3. Ortofoto del nucli de Gerb i les urbanitzacions de Cantaperdius, Club Segre i Torre Serra. 

3.1 Abastament d'aigües (4) 

L'Abastament de les aigües del nucli descentralitzat de Gerb es realitza a partir de dues 
captacions. 

 la captació del canal de Sant Llorenç prové de l’embassament de Sant Llorenç de 
Montgai. 

 la captació alternativa de la sèquia del Cub, la qual només s'utilitza quan el canal de 
Sant Llorenç no porta suficient aigua. 

El encarregat de fer la distribució i la desinfecció de les aigües és l'Entitat Municipal 
Descentralitzada de Gerb (EMDG) i la xarxa està controlada de forma manual. Aquesta xarxa 
d'abastament arriba al nucli de Gerb i la seva urbanització de Torre Serra. L'abastament de les 
urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre es fa de manera autònoma i prové dels pous 
privats que tenen en finques privades. És a dir, l'EMDG no té cap control de l'abastament 
d'aigües d'aquestes dues urbanitzacions. 

3.2 Sanejament d'aigües 

Tots els nuclis del municipi tenen xarxa de clavegueram i els punts d’evacuació d’aigües 
residuals són coneguts. Cap dels  nuclis d'Ós de Balaguer disposa d'estació depuradora.  

El nucli de Gerb aboca les seves aigües residuals directament al riu Segre. L’urbanització de 
Cantaperdius aboca directament via el clavegueram propi al riu Segre. El nucli de Gerb i 
l’urbanització de Torre del Carlà aboca les seves aigües al barranc del Massip el qual comunica 
directament amb el riu Segre. 

Al POUM(2) s’especifica que l’Agència Catalana de l’Aigua ha realitzat un estudi del sanejament 
del nucli. Al PSARU 2005(1) apareix l’actuació de l’EDAR i els col·lectors de Gerb. 
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Figura 4. Punts d'abocament d'aigües residuals del nucli de Gerb 

3.2.1 Conseqüències sobre el medi 

De manera general, l’abocament de les aigües residuals sense tractament previ o amb un 
tractament previ insuficient té com a principals afeccions: 

 Al medi ambient: eutrofització. Un riu, un llac o un embassament sofreixen 
eutrofització quan les seves aigües s’enriqueixen amb nutrients. Això comporta un 
creixement desmesurat de determinades plantes i organismes disminuint la qualitat de 
l’aigua. 
 

 A la cadena tròfica: bioacumulació. Les substàncies químiques inorgàniques, on 
s’inclouen àcids, sals, metalls pesats (plom, mercuri...) encara que sigui en petites 
proporcions, poden causar importants danys als organismes. Els metalls pesats 
posseeixen una gran persistència en l’ambient i el perill més important resideix en que 
petites concentracions s’acumulen progressivament en els organismes al llarg de la 
cadena tròfica, a aquest procés se li denomina bioacumulació. Per aquest motiu es 
poden trobar concentracions molt altes d’aquests elements en els teixits biològics 
encara que es trobin molt diluïts al medi. Aquests productes són transmesos al llarg de 
la cadena alimentaria, arribant a produir concentracions molt altes.  
 

 A la salut pública. Els residus urbans o aigües negres des del punt de vista de la salut 
pública tenen una importància rellevant degut a que una quantitat important dels 
continguts són d’origen antròpic. Aquestes aigües poden transportar nombrosos 
microorganismes causants de malalties. Aquestes afeccions estan directament 
relacionades amb la sensibilitat del medi i la importància de l’abocament.  

Abocament actual 

d'aigües residuals 

Barranc del Macip 

Abocament actual 

d'aigües residuals 

Cantaperdius + Club 

Segre 

Embassament 

del partidor 
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Pel que fa a la sensibilitat del medi, el terme municipal d'Ós de Balaguer es troba inclòs al Pla 
d'Espais d’Interès Natural (PEIN). Aquest pla engloba tot el nucli d'Aiguabarreig Segre - 
Noguera Ribagorçana. El PEIN engloba totes les zones de Catalunya on el seu interès natural és 
especialment important a preservar. En la figura 5 podem observar la part del nucli de Gerb 
que és d'interès natural. Tota la ribera del Segre que passa pel nucli de Gerb està declarada, 
també, espai d'interès natural. 

 

Figura 5. Nucli de Gerb amb els Espais d'Interès Natural 

Com es pot observar en la figura següent, la zona de Gerb i, concretament la parcel·la de la 

depuradora projectada, es troba dins de la xarxa natura 2000. Això influenciarà, entre d'altres 

coses, en l'obligació de realitzar un estudi d'impacte ambiental del projecte.  

 

Figura 6. Nucli de Gerb i la xarxa natura 2000 
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3.3 CONCLUSIONS 

De l’anàlisi realitzat de la situació actual del sistema de sanejament del nucli de Gerb es 
conclou: 

 L’abocament de les aigües residuals del municipi es realitza a la llera pública en dos 
punts localitzats. 

 Aquesta situació té o pot tenir unes conseqüències greus pel medi ambient, en la 
cadena tròfica i en la salut pública. 

 El municipi es troba dins del PEIN, que apunta al gran interès en preservar la natura de 
la zona. 

 Aquesta situació incompleix la normativa vigent europea i nacional en quant a 
l’abocament d’aigües residuals a la llera pública. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En l'annex actual s'estudia la població del municipi d'Ós de Balaguer i del nucli de Gerb, amb 
les seves respectives urbanitzacions.  

L'objectiu és fer una bona estimació de les taxes de població previstes pel territori estudiat. És 
molt important fer una correcta estimació d'aquestes per a poder fer un bon disseny de l' 
infraestructura de sanejament del nucli de Gerb per poder servir als seus habitants actuals 
però també als futurs. 

Donat que la vida útil d'una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) es considera de 25 
anys, la prognosis de població es farà per l'any horitzó 2038. 

Amb l'estimació futura del nucli de Gerb es podràn definir les bases pel dimensionament i 
disseny de la depuradora i els corresponent col·lectors de nucli de Gerb. 

Per a poder fer una bona estimació de la població futura hem consultat les evolucions de 
població d'Ós de Balaguer i de Gerb en els darrers anys a partir de diverses fonts d'informació 
com per exemple, l' Institut d'Estadística de Catalunya (Indescat), l' Institut Nacional 
d'Estadística d'Espanya (INE), el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Ós de 
Balaguer i el Pla Director d'Aigua del nucli de Gerb. 

2 POBLACIÓ DEL TERME MUNICPAL D'ÓS DE BALAGUER 

La població d'Ós de Balaguer ha augmentat un 20%(4) des de l'any 1996. El creixement mitjà 
anual ha sigut de 17 habitants desde 1996. La població era més nombrosa a finals dels anys 
1800 i apartir de llavors, amb el fenomen de la migració dels habitants dels pobles cap a la 
ciutat, ha anat disminuint fins l’any 1998. A partir de llavors es destaca un petit augment de 
població pero amb una proporció molt mes petita que en l’anterioritat. 

 
N° habitants Superficie Densitat 

Creixement 
relatiu 

Any total km2 hab/km2 % 
1857 1675 136 12,3 

 
1860 1787 136 13,1 0,06 
1877 1638 136 12,0 -0,09 
1887 1678 136 12,3 0,02 
1900 1286 136 9,5 -0,30 
1910 1391 136 10,2 0,08 
1920 1601 136 11,8 0,13 
1930 1586 136 11,7 -0,01 
1940 1405 136 10,3 -0,13 
1950 1573 136 11,6 0,11 
1960 1328 136 9,8 -0,18 
1970 1041 136 7,7 -0,28 
1981 934 136 6,9 -0,11 
1986 869 136 6,4 -0,07 
1991 764 136 5,6 -0,14 
1996 773 136 5,7 0,01 
1997 - 136 - 

 
1998 761 136 5,6 

 
1999 747 136 5,5 -0,02 
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2000 768 136 5,7 0,03 
2001 771 136 5,7 0,00 
2002 778 136 6,1 0,01 
2003 822 136 5,9 0,05 
2004 800 136 6,5 -0,03 
2005 885 136 6,8 0,10 
2006 924 136 7,1 0,04 
2007 993 136 7,3 0,07 
2008 998 136 7,2 0,01 
2009 985 136 7,3 -0,01 
2010 987 136 7,3 0,00 
2011 987 136 7,3 0,00 
2012 991 136 7,3 0,00 

Taula 1. Evolució de població del terme municipal d'Os de Balaguer 

Cal tenir en compte que, encara que la població censada, és a dir, empadronada, no hagi 
augmentat de manera significativa, el terme municipal d'Ós de Balaguer resulta un lloc molt 
atractiu per a estiuejar o anar-hi els caps de setmana. Com es pot veure en l'apartat de 
població del nucli de Gerb, la població estacional pot arribar a ser més del doble segons la zona 
estudiada. 

Tots aquests fets s'hauràn de tenir en compte per a dissenyar l'EDAR, doncs les demandes en 
èpoques d'estiu i d'hivern no seran les mateixes. 

3 POBLACIÓ DEL NUCLI DE GERB 

L’estudi de la demografia de la zona de Gerb està fet en funció de les dades proporcionades 
per l’Ajuntament d’Ós de Balaguer, pel Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes d’Ós de 
Balaguer del 2002 i pel Pla Directori de l’Aigua del nucli de Gerb del 2009.  

La proporció de població del nucli de Gerb respecte la resta del terme municipal d’Os de 
Balaguer no és coneguda. Donades algunes dades d’alguns anys(2) podem saber la proporció de 
manera aproximada. 

Proporció d'habitants del nucli de Gerb en relació amb la població total del municipi 

Any 1990 2001 2009 2010 2012 

Percentatge mig Total municipi 764 771 985 987 991 

Nucli de Gerb 249 295 487 369 575 

Percentatge 67% 62% 51% 63% 42% 57% 
Taula 2. Proporcio d’habitants del nucli de Gerb respecte el municipi 

Podem considerar que, aproximadament, el 57 % de la població del municipi d’Ós de Balaguer 
viu al Nucli descentralitzat de Gerb. 

3.1 Població permanent i estacional 

Les dades de població permanent que podem extreure del PSARU 2002 del terme municipal 
d’Ós de Balaguer(2) (3), les podem veure agrupades en les taules 3 i 4 d’aquest annex. Farem una 
distinció entre el nucli de Gerb pròpiament dit, que inclourà l’urbanització de Torre Serra (per 
proximitat) i les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre. 

Nucli de Gerb  i Urbanització Torre Serra 
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Any 1990 2001 2009 2010 

Fixa 239 275 439 344 

Estacional 50 70 91 88 

TOTAL 289 345 530 432 

Taula 3. Tipus de població del Nucli de Gerb i Torre Serra 

 

Urbanització Cantaperdius i Club Segre 

Any 1990 2001 2009 2010 

Fixa 10 20 48 25 

Estacional 180 200 192 250 

TOTAL 190 220 240 275 

Taula 4. Tipus de població de Cantaperdius i Club Segre 

Com podem observar, la població estival en aquests nuclis és molt important, especialment les 
de les urbanitzacions més allunyades del casc antic. Les urbanitzacions de Cantaperdius i Club 
Segre vàren ser urbanitzades precisament per a fer segones residències. Es per això que en 
aquestes zones, la població estacional, és a dir, de cap setmana o mesos d’estiu, s’arriba a 
multiplicar per dos. 

Totes aquestes observacions caldrà tenir-les en compte per a poder dimensionar l’EDAR. 

4 POBLACIÓ HORITZÓ DEL NUCLI DE GERB 

Per a poder estimar la població a l’any horitzó escollit (2038) caldrà fer un tractament del 
creixement de la població al municipi d’Os de Balaguer. 

Per calcular la població a l’any horitzó es fa servir la següent fórmula de prognosis de 
població: 

               

On: 

 Pi+j = Població de l’any i+j (habitants) 

 Pi = Població de l’any i (habitants) 

 r = Taxa mitja de creixement anual (tant per u) 
 

4.1 Població permanent 

Les taules 5 i 6 indiquen el creixement de la població del terme municipal d’Ós de Balaguer 
dels darrers triennis i dels darrers quinquennis(4). Considerem que la taxa de creixement del 
terme municipal d’Ós de Balaguer és igual a la taxa de creixement del nucli de Gerb. 

 

Quinquennis Creixement relatiu Creixement relatiu mig 

1998 -2002 2,23% 7,44% 
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2003 - 2007 20,78% 

2008 - 2012 -0,70% 
Taula 5. Creixement de la població d’Os de Balaguer per quinquennis 

 

Triennis Creixement relatiu Creixement relatiu mig 

1998-2000 0,9% 

4,53% 

2001-2003 6,6% 

2004-2006 15,5% 

2007-2009 -0,8% 

2010-2012 0,4% 
Taula 6. Creixement de la població d’Os de Balaguer per triennis 

Com es pot observar, entre els anys 2001 i 2006 hi ha un augment més acusat de la població 
d’Ós de Balaguer, unes 150 persones més en relació amb la població total d’unes 800. Aquest  
fet pot ser causat per la bombolla immobiliaria d’aquella època. Es donava força sovint la 
compra de segones residències amb eventual canvi d’empadronament de les persones per 
conveniència. 

Les dades donades per L’Entital Municipal Descentralitzada de Gerb (EMDG) les podem veure 
en la taula 7(6). Hem considerat el nucli de Gerb com el global entre Nucli de Gerb i 
urbanitzacions Torre Serra, Cantaperdius i  Club Segre. 

Població horitzó l’any 2015 segons L’EMDG 

Any 2009 2015 Creixement 

Fixos 487 850 74,5% 

Estacionals 283 340 20,1% 
Taula 7. Estimació de la població del nucli de Gerb l’any 2015 

 

Veient les previsions donades per l’Ajuntament, es considera que un augment del  74,5% de la 
població del nucli de Gerb és una previsió totalment irrealista. 

Donat el creixement en els darrers anys en tot el terme municipal d’Os de Balaguer i, eliminant 
els anys 2004-2006 per la bombolla immobiliària, considerarem que la població del nucli de 
Gerb tindrà un creixement relatiu mitjà d’un 1,8 %. 

Triennis Creixement relatiu Creixement relatiu mig 

1998-2000 0,9% 

1,79% 

2001-2003 6,6% 

2004-2006 
 

2007-2009 -0,8% 

2010-2012 0,4% 
Taula 8. Creixement de la poblacio d’Os de Balaguer per trienis (eliminant el biaix de la bombolla imobiliaria) 

Aixi doncs, la població fixa l’any 2038 al nucli de Gerb sera de 883 habitants, essent la població 
de tot el municipi 991(4) al 2012 amb un 57% d’aquesta vivint al nucli de Gerb. 



Projecte de l'EDAR i dels col•lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Os de Balaguer (Noguera) 

7 

 

                                                       

Actualment, segons les dades proporcionades per l’ajuntament d’Os de Balaguer, el nucli de 
Gerb té un total de 575(5) habitants (2012). 

4.2 Població estacional 

Les dades de la població estacional del nucli de Gerb són menys accessibles. Podem obtenir la 
taula resum numero 9 que relaciona els habitants del nucli total de Gerb fixes respecte els 
estacionals i el seu percentatge d’augment durant les èpoques estivals(2) (3). 

Nucli de Gerb 

Any 1990 2001 2009 2010 
Estimació 

2015 

Fixa 249 295 487 369 850 

Estacional 230 270 283 338 340 

TOTAL 479 565 770 707 1190 

Augment de població estival 52% 52% 63% 52% 71% 
Taula 9. Resum proporció d’habitants estacional vs fixa del nucli de Gerb 

Considerant la mitja de l’augment de població durant les èpoques estivals i caps de setmana, i 
eliminant la previsió feta per l’any 2015, considerada molt elevada per la situació econòmica 
actual i prevista, obtenim una mitja d’un 54,8%. 

Suposarem que la proporció de població estival respecte la fixe es mantindrà constant durant 
els 25 anys de projecció de la depuradora. Considerem i com el nombre d’habitants estacionals 
del nucli de Gerb. 

    

   
 

         

     
                   

Per tant, en l’any horitzó 2038 tindrem una població estival de 728 habitants en el nucli de 
Gerb comparat amb els 474 estiuejants actuals(5). 

5 POBLACIÓ INDUSTRIAL(5) 

Tal i com ens hem pogut informar, l'activitat econòmica principal d'Ós de Balaguer és 
l'agricultura i la ramaderia. Hem sabut de l'existència d'una casa de colònies i una casa rural. 
Per contra, l'activitat industrial és inexistent actualment. 

Tenint en compte el context econòmic actual i les característiques del nucli no es preveu la 
instal·lació de cap industria a Ós de Balaguer i en concret, al nucli de Gerb. Per aquest motiu no 
es considerarà cap població de tipus industrial. 

6 RESUM DE POBLACIÓ 

Tot seguit veiem la taula resum de la població estacional i fixe del nucli de Gerb de l’any 2012 i 
l’any horitzó 2038. 
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Població nucli de Gerb 

 
Fixa Estacional Industrial Total 

Any 2012 575 474 0 1049 

Any 2038 883 728 0 1611 
Taula 10. Població del nucli de Gerb a l’any base i l’any horitzó 

7 POBLACIÓ DE SATURACIÓ(5) 

Les dades donades per l’Ajuntament d’Ós de Balaguer i basades en el darrer POUM, ens donen 
una població de saturació del nucli de Gerb d’unes 1051 persones, ós a dir, habitants 
empadronats. 

En comparació amb les dades que hem estimat l’any horitzó, veiem que la població fixe serà de 
883 i amb un total en èpoques d’estiu de 1611. Si comparem les dades fixes, arribem a la 
conclusió que quasibé s’arriba a límit de saturació de la població. 

Aquest fet ens portarà a projecar l’EDAR de manera ‘definitva’ i no es preveurà una ampliació 
futura d’aquesta ja que es dimensionarà per la població l’any 2038 que és, molt pròxima a la 
de saturació del nucli. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Com a dada principal pel dimensionament de l’EDAR del nucli de Gerb és necessari conèixer el 
volum d’aigües residuals que es poden generar en tot el conjunt de la població; els cabals 
actuals, si aquests són variables o no, segons l’època de l’any, i  la seva evolució en el transcurs 
dels anys. 

Aquest annex fa un estudi dels cabals de disseny d'aigües residuals de la població del nucli de 
Gerb i de les càrregues contaminants d'aquests. 

Aquestes dades són treballades seguint les directrius establertes a les assignatures de 5è curs 
d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports per la UPC Procesos técnicos de tratamiento de aguas i 
Gestió de qualitat de l’aigua. 

2 DOTACIÓ 

L'encarregat de fer l'abastament d'aigües és l'Entitat Municipal Descentralitzada de Gerb. Les 
dades amb les que treballarem seran les proporcionades pel Pla Directori d'Aigua del 2009. 
Aquest es realitza en tot el nucli de Gerb i en d'urbanització Torre Serra. 

L'abastament de les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre està feta per ells mateixos, és 
a dir que disposen de pous privats amb sistema d'abastament independent de la resta de 
Gerb. 

2.1 Dotació actual 

Segons els comptador de l'any 2006 i 2007, el Pla Directori d'Aigua ens diu que el consum mitjà 
dels habitants del nucli de Gerb és de 217 l/hab·dia(1). Ara bé s'ha de tenir en compte que el 
consum mig al hivern és de l'ordre de 163 l/hab·dia i a l'estiu és de 270 l/hab·dia. 

Sabent que la població a l'estiu pràcticament es multiplica per dos, caldrà fer un bon disseny 
de l'EDAR per a optimitzar el procés tant a l'estiu com al hivern. 

 El nucli de Gerb no disposa de comptador de sortida dels dipòsit pels que fa impossible saber 
el consum d'aigua real: és per això que es considera un rendiment estàndard del 75%(1). Per 
tant, el volum d'aigua que realment arriba als ciutadans és de 163 l/hab·dia. 

Com no és disposen de dades de les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre, 
considerarem que el consum és idèntic al de la resta del nucli. 

2.2 Dotació a l'any horitzó 

Donat que no hi ha signes de recuperació de la situació econòmica actual, considerarem que 
no hi ha previsió d'instal·lació d'indústria al nucli de Gerb. 

L'evolució de la dotació mitjana a les llars catalanes en el període 1996-20011 es pot observar 
en la taula 1. 

Any Dotació (l/hab/dia) Any Dotació (l/hab/dia) 

1996 171 2004 174 

1997 179 2005 162 

1998 182 2006 154 

1999 185 2007 151 
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2000 186 2008 148 

2001 184 2009 145 

2002 182 2010 142 

2002 182   

Taula 1. Dotació mitja catalana del 1996 al 2010(2) 

La tendència a l'última dècada en la dotació d'aigua és a la baixa. Aquest fet, unit a les 
campanyes per educar i sensibilitzar a la societat d'un consum responsable de l'aigua apunta a 
que la dotació d'aigua per habitant al nucli de Gerb es redueixi, o com a mínim s'estabilitzi. Per 
aquesta raó, es calcula que la demanda d'aigua es mantindrà estable gràcies als plans d'estalvi 
i s'espera que en un futur la dotació d'aigua seguirà sent de 217 litres per habitant i dia. 

3 CABALS 

3.1 Definicions 

Per a poder comprendre el aquesta part de l'estudi, tot seguit es defineixen alguns dels 
conceptes que s’han utilitzat.  

 Cabal d’abastament: Com s’ha especificat en l’apartat anterior d’aquest annex el 
consum mig és de 217 l/hab·dia. 
 

 Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d’aigües residuals (urbanes i 
industrials) que circulen pels col·lectors i que es tracten a la planta depuradora. 
S’expressa en m3/d. 
 

 Cabal mig horari de disseny (QMH): és el cabal mig horari d’aigües residuals (urbanes i 
industrials) que es tracten a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari 
de disseny, és a dir, QMD/24. S’expressa en m3/h. 
 

 Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat moment, 
s’estima que pot entrar a la planta depuradora. Donada la falta de dades no és 
possible obtenir les puntes dels cabals abocats a la xarxa de sanejament es recorre a la 
utilització de diverses fórmules d'ús molt estès en el càlcul del cabal punta les variables 
de la qual són la grandària de la població i el cabal mig diari de la xarxa. En aquest cas 
s’utilitzarà la fórmula del factor punta extreta dels apunts de l'assignatura Processos 
técnicos de tratamiento de aguas. El cabal punta horari de disseny es calcula a partir 
de la següent expressió(3): 
 

    
 

    
            

 

    
 

 
Una forma alternativa de calcular el cabal punta horari de disseny seria mitjançant la 
següent expressió, igualment extreta dels apunts comentats anteriorment(3) on P 
també representa la població a cada temporada, en milers d’habitants. 
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 Cabal mínim horari de disseny (QMINH): és el mínim cabal que, en un moment 
determinat, s’estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el 
cabal mig horari per un factor igual a 0,5.  S’expressa en m3/h. 

 Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps de 
pluja, un cop passat el sobreeixidor d’emergència situat a la seva capçalera. Aquest 
cabal rebrà alguna mena de tractament. Es calcula com a 3QMH  en trams d’impulsió i a 
5QMH  en trams per gravetat. S’expressa en m3/h. 
 

 Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés unitari de la 
planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a tancs (decantadors, reactor 
biològic, etc.) com a connexions , etc. S’expressa en m3/h. 
 

3.2 Cabals de disseny 

Considerant la població del nucli de Gerb actual i la de l'any horitzó 2038 que s'ha extret de 
l'estudi realitzat en l'annex 3 d'aquest projecte, s'obtenen una cabals de disseny (any 2038) 
següents: 

 
 

Any 2012 Any 2038 

Població habitants 1049 1611 

Dotació l/hab·dia 217 217 

Cabal mig diari m3/dia 227,6 349,6 

Cabal mig horari m3/h 9,5 14,6 

Factor Punta 
 

1,24 1,14 

Cabal punta horari m3/h 11,8 16,6 

Factor Mínim 
 

0,8 0,9 

Cabal mínim m3/h 7,6 12,8 

Cabal dilució m3/h 47,4 72,8 

Cabal màxim pretractament m3/h 47,4 72,9 

Cabal màxim tractament biològic m3/h 47,4 72,9 
Taula 2. Cabals actuals i de disseny 

Com s'ha comentat abans, caldrà tenir en compte que aquest cabal és el corresponent a la 
població total (estiu i hivern). Al hivern tindrem, segons les estimacions fetes a l'annex 3, un 55 
% dels cabals de disseny. 

4 CÀRREGUES CONTAMINANTS 

En el dimensionament d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals, és molt important fer una 
caracterització físico-química de les aigües residuals a tractar. L’objectiu de l’estudi d’aquests 
paràmetres és la determinació de les càrregues contaminants de disseny de la població futura i 
de les càrregues bàsiques (DBO5,DQO, MES, NTK i P) en g/hab/dia. 

4.1 Definicions 

Els termes emprats en aquest apartat són els següents: 
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 Demanda biològica d’oxigen (DBO5): defineix la contaminació orgànica de les aigües 
residuals i es determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20 ºC 
i en absoluta obscuritat durant 5 dies. 
 

 Demanda química d’oxigen (DQO): defineix el contingut de matèria orgànica de les 
aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es defineix com la quantitat de 
dicromat consumit per les matèries dissoltes i en suspensió, tractant una mostra amb 
un oxidant i en condicions establertes. 
 

 Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de l'evaporació 
a 103-105 ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues fraccions: sòlids 
suspesos (SS) i sòlids filtrables (SF). 
 

 Sòlids suspesos (SS): fracció en pes de sòlids totals que resten 
retinguts en fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas 
aproximat d'1 μm. També es poden simbolitzar per MES. Els SS tenen 
dues fraccions: sòlids sedimentables (Ssed) i sòlids no sedimentables. 

 Sòlids filtrables (SF): SF és la fracció de sòlids totals que travessa el 
filtre. El SF tenen dues fraccions: sòlids en suspensió col·loïdal (Scol) i 
sòlids en dissolució vertadera (SD), segons si les partícules sòlides 
tenen una mida superior o inferior a 10-3μm. 
 

 Nitrogen total Kjeldahl (NTK): defineix el nitrogen amoniacal potencial d’un aigua. 
Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen orgànic que pot transformar-se en 
ió amoni. És un paràmetre important en les EDAR ja que mesura el nitrogen capaç de 
ser nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i en el seu cas, desnitrificat a nitrogen 
gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits. 
 

 Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats, 
actua com nutrient, éssent un factor important en l’eutrofització. 
 

 pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials  sense 
pretractar, el seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els processos de depuració no 
plantegen problemes. 
 

 Nombre d'habitants equivalents a què ha de donar servei l'EDAR. S'entén per habitant 
equivalent (h-e) la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica 
d'oxigen de cinc dies (DBO5) de 60 grams d'oxigen per dia. 
 

4.2 Càrregues contaminants 

Per determinar la qualitat de l'efluent del nucli de Gerb s'han de realitzar campanyes 
analítiques de mostres de l'aigua que arribarà a la depuradora, és a dir, s'ha d'analitzar l'aigua 
dels dons punts on actualment s'aboquen les aigües residuals de Gerb. 

No es disposen de campanyes analítiques de l'aigua residual del nucli de Gerb. Per aquesta raó, 
s'ha optat per fixar unes concentracions mitges dels diferents paràmetres indicadors de la 
qualitat de les aigües suposant que la càrrega contaminant és idèntica a la que rep la 
depuradora de Balaguer (la més pròxima). Aquesta afirmació la podem fer donat que les 
càrregues, que es mostren en les taules 4, són prou generalistes(4). Es pot considerar, també, 
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que la població al pròxima a Gerb tindrà més o menys els mateixos hàbits i per tant generaran 
aproximadament aigües residuals amb la mateixa concentració de contaminants. 

No obstant, seguidament, llistarem els paràmetres que s'haurien d'obtenir en la campanya 
analítica de les mostres integrades i les mostres puntuals. 

Mostres integrades 
Mostres puntuals 

Demanda química d’oxigen (DQO) 
Demanda biològica d’oxigen 5 dies (DBO5) 

Matèria en suspensió (MES) 
Demanda química d’oxigen soluble (DQO) 

Demanda biològica d’oxigen 5 dies soluble (DBO5) 
Nitrogen total Kjeldhal (NTK) 

Fòsfor total (PT) 
Sals solubles (SOL) 

Sòlids en suspensió volàtils (SSV) 
Matèries inhibidores (MI) 

Amoni (NH4) 
Alcalinitat (Alcalí) 

Demanda química d’oxigen (DQO) 
Demanda biològica d’oxigen 5 dies (DBO5) 

Matèria en suspensió (MES) 
Nitrogen total Kjeldhal (NTK) 

Fòsfor total (PT) 
Temperatura “in situ” 
Oxigen dissolt “in situ” 

 

Taula 3. Dades a obtenir en la campanya d'analítiques 

Un cop analitzades les diferents mostres, com a paràmetres de càlcul emprats per al 
dimensionament de l’estació depuradora s’haurien pres els valors més representatius d’entre 
els resultats obtinguts. 

4.2.1 Càrregues contaminants a tractar 

Tal i com s'ha comentat en l'apartat anterior, s'utilitzaran els valors de les càrregues 
contaminants influents de la depuradora de Balaguer com a càrregues disseny de l'EDAR a 
projectar. 

Mitjana 

MES DBO5 DQO NKT PT 

mg/l mg/l mg/l mgN/l mgP/l 

Gen.2011 267 270 466 34,6 4,6 

Feb.2011 416 280 572 38,1 6,3 

Març 2011 186 70 399 46,5 4,5 

Abr. 2011 117 110 277 18,7 4,2 

Maig 2011 262 240 452 41,2 8 

Juny 2011 131 115 293 21,3 4,5 

Jul. 2011 128 175 242 25,5 3,8 

Ago. 2011 437 310 695 31,62 7,3 

Set. 2011 107 105 298 30,16 4,4 

Oct. 2011 141 115 236 36,37 4,3 

Nov. 2011 168 120 289 32,95 6,5 

Des. 2011 177 200 302 27,43 7,4 

Gen.2012 140 180 288 - 6,3 

Feb.2012 210 220 455 - 5,9 

Març 2012 93 60 120 - 1,6 

Abr. 2012 140 220 459 - 5,2 
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Maig 2012 100 160 294 - 4,4 

Juny 2012 75 120 206 - 2,9 

Jul.2012 92 110 210 - 6,6 

Ago.2012 100 65 221 - 3,2 

      
Mitjana període 174 162 339 31,97 5,1 

Taula 4. Carregues contaminants de les agües influents de l'EDAR de Balaguer 

Considerant que les càrregues contaminants es mantenen constants en el futur s’utilitzaran els 
valors de les concentracions en mg/l de la taula 4 per tal d'obtenir les càrregues contaminants 
en kg/dia. El cabal màxim de l'any horitzó és de 349,6 m3/dia tal i com s'ha calculat 
anteriorment en la taula 2. Els valors de les càrregues contaminants els trobem a la taula 5. 

 
Concentració mitja Càrrega contaminant 

 
mg/l kg/dia 

MES 174 60,8 

DBO5 162 56,6 

DQO 339 118,5 

NKT 31,97 11,2 

PT 5,1 1,8 
Taula 5. Càrregues contaminants de disseny (any 2038) 

4.2.2 Habitants equivalents 

Com s'ha descrit anteriorment, un habitant equivalent es defineix com la càrrega orgànica 
biodegradable amb una demanda bioquímica d’oxigen de 5 dies (DBO5 ) de 60 g d’oxigen per 
dia. D’acord amb aquesta definició,  el nombre d’habitants equivalents es calcula mitjançant 
l’expressió següent: 

     
        

  
          

Segons la directiva 91/271/CE, les càrregues contaminants estàndards per habitant i dia es 
resumeixen en la taula següent, juntament amb els valors de les càrregues contaminants per 
habitant i dia del nucli de Gerb. 

 Càrrega contaminant Càrrega contaminant estàndard 

 g/hab·dia g/hab·dia 

MES 57,4 70,0 

DBO5 53,5 60,0 

DQO 111,9 120,0 

NKT 10,6 12,0 

PT 1,7 3,0 

Taula 6. Càrregues contaminants estàndards vs càrrega contaminant del nucli de Gerb 

S’observa que les càrregues contaminants del municipi són lleugerament inferiors a les 
càrregues estàndard. 

5 RESUM DE DADES DE DISSENY 

Tot seguit es farà un petit resum de les dades de disseny trobades en aquest annex. 
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Any 2038 

Població habitants 1611 

Dotació l/hab·dia 217 

Habitants equivalents h-eq 944 

   
Cabal mig diari m3/dia 349,6 

Cabal mig horari m3/h 14,6 

Factor Punta 
 

1,1 

Cabal punta horari m3/h 16,6 

Cabal mínim m3/h 12,8 

Cabal dilució m3/h 72,8 

Cabal màxim pretractament m3/h 72,9 

Cabal màxim tractament biològic m3/h 72,9 

   

MES 
kg/dia 60,8 

mg/l 174,0 

DBO5 
kg/dia 56,6 

mg/l 162,0 

DQO 
kg/dia 118,5 

mg/l 339,0 

NK total 
kg/dia 11,2 

mg/l 32,0 

P total 
kg/dia 1,8 

mg/l 5,1 
Taula 7. Resum de cabals i càrregues contaminants de disseny 

6 OBJECTIUS DE QUALITAT DE L'EFLUENT 

La Directiva europea 91/271/CEE de la Unió Europea sobre tractament d’aigües residuals 
especifica que l’aigua residual de totes les agrupacions urbanes de menys de 2000 habitants 
que aboquen les seves aigües residuals a un entorn natural d'aigua dolça, ha de ser tractada 
fins a uns límits definits de qualitat.  

Pels petits nuclis poblacionals de menys de 2000 habitants equivalents, com nucli de Gerb, la 
Directiva Europea no estableix uns límits numèrics de concentració o percentatges de 
reducció, sinó que simplement afirma que es deu aplicar un tractament adequat, aquell que 
després de vessar-lo permet respectar els objectius de qualitat del medi receptor.  

A la figura 7 es representen aquests paràmetres que caldrà exigir a l’aigua efluent de l’EDAR, ja 
sigui per concentració de contaminants o per percentatge de reducció de la presència dels 
mateixos. La taula ha estat elaborada a partir dels articles 4 i 5 de la Directiva Europea 
91/271/CE. 

Paràmetre Concentració Percentatge de reducció 

DBO5 < 25 mg/l 70-90 
DQO < 125 mg/l 75 
MES < 35 mg/l 70-90 

Fòsfor Total < 1 mg/l 80 
Nitrogen Total < 10 mg/l 70-80 
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Taula 8. Objectius de càrregues contaminants 

7 RENDIMENT DE LA EDAR PROJECTADA 

A partir de les dades de la qualitat d’aigua d’entrada i sortida, és possible conèixer els 
rendiments d’eliminació de contaminants, informació útil per a realitzar el dimensionament. 

Paràmetre 
Concentració desitjada Concentracio any 2038 

Rendiment 

DBO5 25 mg/l 162 mg/l 85% 
DQO 125 mg/l 339,0 mg/l 63% 
MES 35 mg/l 174 mg/l 80% 

Fòsfor Total 1 mg/l 5,1 mg/l 80% 
Nitrogen Total 10 mg/l 32 mg/l 70% 

Taula 9. Rendiment d’eliminacio de contaminants de les aigües 
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1 INTRODUCCIÓ 

Per dur a terme un projecte cal realitzar un aixecament topogràfic de la zona que permeti conèixer 
amb el màxim detall possible les seves característiques. Això ens servirà per definir correctament 
l’obra en el seu conjunt. 

En aquest projecte, aquest aixecament no s’ha pogut realitzar ja que no es disposaven dels mitjans 
necessaris. Tractant-se d’un projecte acadèmic corresponent al treball final de carrera s’ha fet servir 
una topografia amb un menor grau de detall però que a la vegada permet treballar amb una definició 
adequada. 

La informació amb la que s’ha treballat ha estat obtinguda de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i es 
correspon amb: 

 Base topogràfica a escala 1:5000 de l’àmbit d’estudi (fulls 254-102, 255-102, 254-103 i 255-
103). 

 Cartografia topogràfica a escala 1:1000 de l’àmbit d’estudi, corresponent al projecte 359-39 
fulles 1,2,3,4,5,6 ; 359-10 fulles 2,3,4,5,6 i 360-1-3 fet a Gerb. 

Aquests plànols s’han descarregat de la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya en format 
.dxf per tal de poder editar-los amb l'AutoCAD. 

2 ZONA D’ESTUDI 

La zona on es farà el projecte i per tant  de la qual cal disposar d’informació correspon al nucli urbà 
de Gerb i a les parcel·les agrícoles del voltant. 

Aquest nucli es troba situat a 16 km per via rodada a l’oest d'Ós de Balaguer i a uns 8 km en línia 
recta entravessen la Penya del Espígol. A la figura 1 podem veure la situació del nucli de Gerb 
respecte el terme municipal d'Ós de Balaguer. 

A la figura 2 es mostra més en detall el nucli de Gerb i les parcel·les agrícoles al voltant d'aquest. 
Aquestes seran les parcel·les on es projectarà l'EDAR. 

En el document dels plànols s’inclou un en que apareixen els punts més significatius per replanteig de 
l’EDAR en coordenades UTM. 

3 BILBIOGRAFIA 

(1) Google Mapes per la figura 1 

(2) Institut cartogràfic de Catalunya per la figura 2 i 3.  
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Figura 1. Situació del nucli de Gerb en relació al terme municipal 

 

Figura 2. Detall del nucli de Gerb. 
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Figura 3. Tall del mapa topogràfic 1:1500 de la zona de Gerb 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

En següent annex es descriu la geologia i la geotècnia de la zona on es realitzarà el projecte de 
l’estació depuradora del nucli de Gerb. S’ha realitzat un reconeixement geològic superficial de 
l’emplaçament de l’EDAR i la traça dels col·lectors recolzat amb informació bibliogràfica  
obtinguda de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya 
(IGME). 

L’objectiu és estudiar el terreny on es podria construir la depuradora proposada. L’estudi serà 
aproximat ja que no es disposen de medis necessaris per a realitzar un estudi geotècnic i 
geològic adequat. Per tant, els valors obtinguts seran coherents però estimats.  

Amb les informacions recopilades a la bibliografia hem pogut estudiar els punts següents: 

 Característiques geològiques i geotècnies de les zones afectades pel projecte. 

 Condicions hidrogeològiques i nivell freàtic. 

 Excavilitat del terreny. 

 Estabilitat dels talussos de les excavacions 

 Aprofitament dels materials de l’excavació per reomplir la rasa. 

 Identificar possibles problemes a zones properes. 

2 MARC GEOLÒGIC 

2.1 Relleu i geologia de la Noguera 

La comarca de la Noguera la podem dividir en dos parts : l’Alta Noguera i la Baixa Noguera.  

La part més elevada de l’Alta Noguera es troba als peus del Montsec. Els Montsec és la 
serralada característica que separa la comarca de la Noguera amb la comarca del Pallars Jussà. 
El Montsec travessa el riu anomenat la Noguera Ribagorçana (Congost de Montrebei) i la 
Noguera Pallaresa (Congost dels Terradets). Aquests rius divideixen el Montsec en tres parts: 
Montsec de l’estany a l’Aragó, Montser d’Ares, amb el pic de Sant Alis (1676 m) i el Montsec 
de Rubíes, amb el pic de Mirapallars (1668 m). Aquest massís és, en la seva majoria, de roca 
calcària. 

En tota la comarca podem trobar diverses serres com la de Sant Mamet, Monclus i Millà i 
també Mont-Roig, Sant Jordi i Sant Miquel. Les valls més característiques d’aquestes zones són 
la vall d’Àger i la vall de Meià. 

En la meitat sud de la comarca, és a dir, en la Baixa Noguera, el terreny és més pla. Ens situem 
ja en la Depressió Central. Com a planes importants tenim la plana urgellenca i les planes a la 
Ribera del Sió, a la Noguera Ribagorçana i al Segre. Les altures són entre 400 i 200 metres. 

A la Noguera no s’han trobat materials més antics de 600 milions d’anys, de manera que 
aquesta pot ser presa com la data d’inici de la història geològica de la Noguera, sense que, 
evidentment, es pugui deslligar aquesta de la historia geològica regional i de la Terra. La 
història geològica de la Noguera queda immersa dins el Fanerozoic, el qual es subdivideix en 
tres eres: Era Paleozoica (o Primària), era Mesozoica (o Secundària), i era Ceonozoica 
(Terciària). 
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2.2 Relleu i geologia del nucli de Gerb 

El nucli de gerb es troba al sud-est de la comarca de la Noguera. Està força allunyat de la 
capital del municipi que és Ós de Balaguer. 

Gerb se situa a la plana del riu Segre. El riu Segre prové del riu La Noguera Pallaresa, però 
s’anomena així una vegada entravessa el pantà de Sant Llorenç (nord de Gerb). Així, tal i com 
podem observar en les figures següents, Gerb està al límit de la plana del Segre amb petites 
zones muntanyoses que ja no s’aturen fins a sobrepassar la frontera oest catalana. 

Les formacions geològiques sobre les que es situa el nucli de Gerb corresponen al Quaternari i 
al Neògen, tal i com es pot apreciar a la figura 1 i la figura 2 i la llegenda que les acompanya. 
Podem observar que les roques més antigues (Paleogen) es troben a la zona muntanyós ja fora 
del terme urbanitzat de Gerb. 

 

Figura 1. Topogràfic superposat amb les estructures geològiques de la zona de Gerb
(1)
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Figura 2. Estructures geològiques de la zona de Gerb
(2) 

Llegenda:  

 

Epígraf : Qco 
Litologia : Diposits col·luvials. Argiles amb còdols angulosos dispersos. 
Era : Cenozoic 
Període : Quaternari 
Època : Holocè 

 

Epígraf : Qcd 
Litologia : Cons de dejecció. Gaves i sorres. 
Era : Cenozoic 
Període : Quaternari 
Època : Holocè recent 

 

Epígraf : Qlla 
Litologia : Sorres, graves i materials fins (llits abandonats). 
Era : Cenozoic 
Període : Quaternari 
Època : Holocè superior 

 

Epígraf : PEOx 
Litologia : Margues grises i gresos amb intercalacions de guixos. 
Era : Cenozoic 
Període : Paleogen 
Època : Eocè-Oligocè 

 

Epígraf : MPcgl 
Litologia : Conglomerats poligènics i llims ocres. 
Era : Cenozoic 
Període : Neogen-Quaternari 
Època : Pliocè 
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3 HIDROGEOLOGIA 

Degut a la presència dels riu Segre es preveu que el nivell freàtic estigui com a màxim a la cota 
de la làmina lliure d’aigua d’aquests, malgrat que en períodes de pluges intenses podria elevar-
se una mica. 

L'aqüífer corresponent a la zona de Gerb és el del Segre i Noguera Ribagorçana i tenen una 
extensió d’uns 110 km2(3). Aquest aqüífer al·luvial és lliure i la seva base és impermeable 
composta d’argiles, areniscas i conglomerats. Aquest aqüífer es divideix en tres nivells o 
terrasses els qual son una mica complicats de distingir segons la zona (Figura 3). La potència 
mitjana de l'aqüífer és d’uns 10 metres. 

 

 

Figura 3. Seccions dels rius que alimenten l'aqüífer de la comarca de la Noguera 

El primer metre de profunditat esta constituït principalment d’argiles per la presència de 
plantes. Els límits laterals de l'aqüífer, el cas de Gerb no és una excepció, estan composats de 
argiles i guixos de baixa permeabilitat. 

Les dades exposades anteriorment es reafirmen amb la consulta dels mapes d’Àrees 
Hidrogeològiques de Catalunya de l’IGC que per la seva escala petita escala (1:250000) no 
donen informació complementaria. 
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Figura 4. Tipus d'aqüífer segons el medi litològic
(1)

 

 

Figura 5. Condicions hidrogeologiques dels aqüífers
(1)

 

Atenent a la geologia de la zona de projecte, podem suposar que el nivell freàtic es troba per 
sota de les obres que s’hauran de realitzar, no obstant serà necessari abans de començar 
l’obra realitzar un estudi de la posició del nivell freàtic, donat que ens trobem en una zona amb 
plena presència de l'aqüífer. 
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4 GEOTÈCNIA 

Per a poder analitzar les característiques geotècniques del terreny ens hem servit de dos 
estudis geotècnics fets al nucli de Gerb, el primer per la construcció del poliesportiu del nucli i 
el segon per a la verificació dels vials de les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre. 

En la figura següent podem observar la situació d'ambdós emplaçaments. 

 

Figura 6. Situació des estudis geotècnics consultats 

Tal i com s’ha mencionat anteriorment, els dos estudis geotècnics detecten els dos nivells o 
terrasses. El primer nivell, format per argiles i llims força sorrenc, té una potència d’uns 9 
metres en l’estudi geotècnic del poliesportiu i una potència de 1,5 metres en l'estudi 
corresponent als vials. Així, el nivell de la primera terrassa és molt variable. El terreny 
corresponent a la primera terrassa té les característiques resumides en la taula 1. Ambdós 
estudis donen uns valors geotècnics pràcticament idèntics. 

Característiques geotècniques Valors 

Permeabilitat 10-6 
Densitat 1,9 gr/cm3 
Cohesió 0,2 kg/cm2 

Angle de fregament intern 30° 
Càrrega admissible 0,5 kg/cm2 

Taula 1. Característiques geotècniques del terreny (primer nivell o terrassa) 

Al tractar-se d’un nivell extens en tota la conca del Segre, aquestes informacions mostrades 
son força correctes ja que es poden extrapolar a tot el nucli de Gerb. Per contra, la potència 
d’aquesta terrassa és molt variable. Es per això, que tot seguit s’adjunten les característiques 
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del terreny del segon nivell o segona terrassa. En quan a morfologia, es tracta d’una grava amb 
matriu sorrenca. 

Característiques geotècniques Valors 

Permeabilitat 10-3 
Densitat 2,1 gr/cm3 
Cohesió 0,05 kg/cm2 

Angle de fregament intern 40° 
Taula 2. Característiques geotècniques del terreny (segon nivell o terrassa) 

Cal afegir que serà fonamental que, abans d’iniciar l’obra, es realitzi un estudi geotècnic més 
rigorós, per tal de confirmar les hipòtesis elaborades en aquest projecte i així, garantir que 
cadascun dels paràmetres utilitzats és acceptable. 

4.1 Nivell freàtic 

Provinent dels estudis geològics comentats anteriorment podem dir que s'ha trobat el nivell 
freàtic a 9.3 m de profunditat en un dels sondejos realitzats al costat de l' urbanització de 
Cantaperdius. Per altra banda, el mateix estudi mostra humitats fortes només a 2,6 m de 
profunditat.  

En l’estudi corresponent al poliesportiu de Gerb, no s’ha trobat la làmina freàtica en els 12 
metres de profunditat del sondeig. 

Aquests dos estudis apunten a un nivell freàtic força profund. De totes maneres, es tracten 
d’estudis de l’any 2010, les pluges i la capacitat d'emmagatzemament de l'aqüífer poden haver 
canviat i per tant la cota del nivell freàtic és totalment desconeguda.  

Caldrà fer una campanya de sondejos per poder trobar el nivell freàtic en el terreny 
d’emplaçament de l’EDAR. 

4.2 Excavabilitat 

Donada la resistència dels materials del primer nivell, no es preveu que l’excavació de la 
fonamentació pugui presentar problemes des del punt de vista mecànic, podent utilitzar 
maquinària convencional. 

Convé destacar la presència puntual de materials força resistents intercalats en el segon nivell. 
En mig d’aquest nivell es pot detectar algun tram de gres de gra mig i groller, de 0,2 m de 
gruix. La resistència d’aquest material pot fer necessària la utilització puntual de maquinària 
més contundent, tipus martells pneumàtic.  

4.3 Sismicitat 

A continuació s’analitza el perill de sismicitat a la zona del projecte mitjançant els mapes de 
sismicitat de l’Institut Geològic de Catalunya. 

Si es combina la informació estreta de les figures 7 i 8, representatives de la  possibilitat de 
danys lleugers enfront a sismes amb el dictaminat per la Norma de Construcción 
Sismorresitentente: Parte General y Edificación (NSCR-02) es considera l’edificació de l’EDAR 
com d’importància moderada i per tant, l’aplicació de la Norma Sismeresistent no serà 
obligatòria. 
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Figura 7. Distribució de les zones sísmiques i intensitats
(1)

 

 

Figura 8. Risc sísmic
(1)

 

4.4 Estudi geotècnic a realitzar 

Les característiques geotècniques definides en aquest annex son, objectivament, força 
verdaderes. La geologia, però, és un fenomen molt variable i per tant, no es pot assegurar que 
en el terreny on es projectarà l'estació depuradora siguin iguals. 

Com a conseqüència, abans d’iniciar l’obra caldrà fer un estudi geotècnic que confirmi que les 
hipòtesis fetes en aquest annex són correctes o queden dins dels marges de la seguretat. 
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A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar. 

 Línia de col·lectors 
o Estudi dels materials que confinaran el col·lector. 
o Estabilitat de les parets de les rases a executar. 
o Agressivitat dels materials confrontants al col·lector per definir el grau de 

protecció que farà falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 
o Possibilitat de reutilització dels materials extrets per l’emplaçament del 

col·lector. 
o Ripabilitat del terreny. 

 Emplaçament de la depuradora 
o Tipus de materials i deformabilitats associades. 
o Estabilitat dels talussos. 
o Capacitat portant del terreny. 
o Possible aprofitament dels materials. 

5 CONCLUSIÓ 

Les característiques geotècniques del terreny fan factibles la construcció i suport de les 
instal·lacions que s’han de dissenyar per a l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de 
Gerb (terme municipal d’Os de Balaguer). 

6 BIBLIOGRAFIA 
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1 INTRODUCCIÓ 

Al límit est del terme municipal d’Ós de Balaguer trobem el riu Segre. Es tracta del riu amb més 
importància de la regió de la Noguera. 

El terme de Gerb, situat a la frontera est del terme municipal d’Ós de Balaguer a escassos kilòmetres 
de la llera del riu Segre. Per altre banda, i com a element hidrogràfic molt poc important, trobem el 
barranc del Massip, situat al sud del nucli de Gerb on, com s’ha comentat anteriorment, s’aboquen 
les aigües residuals del municipi i el Barranc de la Boga, al Nord del nucli de Gerb.  

Aquest segon s’utilitza com a abastament del nucli de Gerb, és a dir, s'afegeix a la sèquia de Llorenç i 
de Gerb que porta l’aigua del pantà de Sant Llorenç fins al nucli de Gerb. Aquest barranc, per la seva 
aportació de poc cabal i embocament directe a la sèquia, no és considera que sigui un torrent 
drenant de la zona. 

Per la morfologia del terreny, el riu que drena principalment la zona de Gerb és el Segre. Es pot 
comptar, amb molt poca rellevància, el dren que efectua el Barranc del Massip que sol portar un 
cabal mes o menys constant durant tot l’any amb petits augments en èpoques de pluja(1). Es disposa 
de l’estudi d’inundabilitat d’aquest barranc que estableix l’avinguda de 500 anys a més de un metre 
per sota nivell carrer(4). 

2 OBJECTIU 

Aquest annex estudiarà la inundabilitat del nucli de Gerb per a poder fer una bona projecció de 
l'emplaçament de la futura EDAR. 

Segons la normativa vigent de sanejament, les instal·lacions de sanejament no es poden ubicar en 
zones inundables per un període de retorn de 100 anys. A més, les estacions depuradores que es 
trobin situades a la zona inundable per un període de retorn de 500 anys, han de tenir la planta 
baixa, o el soterrani, si n’hi hagués, a una cota tal que no es produeixi la condició d’inundació 
moderada per a la inundació de 500 anys de període de retorn. 

Per a fer l’estudi de la inundabilitat s’han consultat diverses fonts d’informació. El riu Segre, al formar 
part de la conca hidrogràfica de l’Ebre, no només és de competència de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), sinó que intervé un ens a nivell intracomunitari que uneix tota aquesta conca que s’anomena 
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHEbro). 

Així doncs, l’Agència Catalana de l’Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, col·laboren per a 
determinar el risc d’inundabilitat de tota la conca. 

3 ZONES INUNDABLES EN LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DE L'EBRE  

3.1 Antecedents 

La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, estableix un 
marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües (Directiva Marc de l'Aigua), incorporada 
al nostre ordenament jurídic mitjançant l'article 129 de la Llei 62/2003. Aquesta, va incloure entre els 
seus objectius, que la protecció de les aigües ha de contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions 
i sequeres. 

A més a més, la Directiva 2007/60/CE d '"Avaluació i Gestió del risc d'inundació", que va entrar en 
vigor el 26 de novembre de 2007, relativa a l'avaluació i gestió dels riscos de 
inundació, obliga els estats membres, la realització d'una avaluació preliminar del risc d'inundació 
abans del 22 de desembre de 2011 (en endavant EPRI), en tot l'àmbit territorial de la demarcació, 
segons la qual s'han d'identificar les zones en què hi hagi un risc potencial significatiu d'inundació. 
Per a cadascuna de les zones identificades, es realitzarà un pla de gestió del risc (abans del desembre 
de 2015) basat en l'elaboració de mapes de perillositat i de risc (abans del desembre de 2013). 
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Així doncs, el text estudiat dona informació d'inundacions de la conca de l'Ebre en el passat, fa un 
càlcul del risc d'inundació i elabora mapes on es representen els límits de les conques amb cert nivell 
de risc. 

3.2 Generalitats 

La superfície de la conca de l'Ebre en la comunitat autònoma de Catalunya és de 15634.4 km2 i 
representa un 18.28% del total. 

La precipitació mitjana a la demarcació és de l'ordre dels 600 mm/any. La seva distribució és molt 
irregular, amb una extensa zona central on és freqüent observar llargs períodes sense pluja, sent 
relativament freqüents precipitacions anuals en aquesta zona inferiors als 100 mm/any. 

 

Figura 1. Precipitacions en la conca de l'Ebre i del Júcar 

3.3 Trams de risc potencials d'inundació 

El risc enfront d'inundacions d'un determinat territori s'estableix en funció de la vulnerabilitat del 
mateix i la perillositat a la qual està exposat. D'aquesta manera, el risc es determina mitjançant el 
següent binomi. 

RISC = VULNERABILITAT x PERILLOSITAT 

Per determinar els trams de risc potencial d'inundació, es compara la vulnerabilitat de cada tram 
amb la perillositat a la qual es troba exposada. Un cop definits els trams segons el seu grau de 
perillositat basant-se en criteris geomorfològics i en estudis d'inundació previs, s'han confrontat amb 
les zones descrites segons el nivell de vulnerabilitat, determinades d'acord amb els diferents usos del 
sòl. S'obtenen així els trams amb més risc, producte del grau més alt de vulnerabilitat i perillositat, 
per a la salut humana, l'activitat econòmica, el medi ambient o el patrimoni cultural (d'acord amb la 
Directiva 2007/60/CE). 

La vulnerabilitat del territori es valorat (quantitativament i qualitativament) d'acord amb la següent 
classificació: 

 3 - VULNERABILITAT ALTA: polígons que presenten cobertures simples de "Edificació" (EDF) i 
de "Vial, aparcament, zona de vianants sense vegetació" (VAP). 

 2 - VULNERABILITAT MODERADA: polígons, que no estan inclosos en el apartat anterior i que 
presenten altres cobertures artificials. 

 1 - VULNERABILITAT BAIXA: la resta de polígons. 
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En el cas de la perillositat, la classificació es realitza a partir de les diferents formacions 
geomorfològiques i d'estudis d'inundabilitat existents: 

 3 - PERILLOSITAT ALTA: al·luvials, terrasses, planes deltaiques, planes d'inundació, aiguamolls  
i les superfícies d'inundació per avingudes de 500 anys de període de retorn. 

 2 - PERILLOSITAT MODERADA: terrasses de 2n ordre. 

 1 - PERILLOSITAT BAIXA: la resta de formacions. 

A partir d'aquesta classificació de la vulnerabilitat i de la perillositat, s'obté el nivell de 
risc per multiplicació de cadascun dels valors abans assignats, tal com es mostra 
en la següent taula: 

 

Taula 1. Nivell de risc 

Un cop identificats els riscos potencials d'inundació de cada tram de la xarxa fluvial a partir de 
diferents causes, es realitza una classificació general del risc, resultant tres categories: alt, moderat i 
baix. Al mateix temps, el risc alt ha estat subdividit en tres classificacions: significatiu, important i 
menys important, tenint en compte la gravetat de la inundació de més 
a menor. 

A continuació s'adjunta el quadre explicatiu de definició del risc: 

 

Taula 2. Denominació del risc segons causa i geomorfologia 

3.4 Àrees de Risc Potencial Significatiu (APRSIs) de la conca de l'Ebre. 

Les Àrees de Risc Potencial significatiu d'inundació (ARPSIs), són aquelles zones en què s'ha constatat 
que hi ha trams que pateixen impactes significatius o conseqüències negatives potencials de les 
inundacions. 

Per delimitar les ARPSIs, s'ha seguit el criteri que apareguin tots els trams de risc alt significatiu en 
alguna de les ARPSIs, i s'han englobat també tots els trams amb risc alt important. S'han delimitat les 
ARPSIs utilitzant criteris de analogia hidrològica i geomorfològica, sense haver tingut en compte els 
límits administratius de cada comunitat autònoma. 

En la figura 2 trobem el mapa genèric de totes les zones ARPSIs de la conca de l'Ebre. En la figura 3 i 4 
podem observar la zona d'estudi amb més detall. 
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Figura 2. Zones ARPSIs de tota la conca de l'Ebre i de Júcar 

 

 

Figura 3. Zona 19 d les ARPSIs 
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Figura 4. Zona de Gerb i les ARPSIs 

 

Com podem veure la zona de Gerb queda al límit de la zona 19 del ARPSIs. La zona de pas del riu 
Segre per Gerb té una classificació de risc A2 : alt important. Per a poder assegurar una bona 
localització de l'EDAR caldrà buscar plànols amb més detall. És clar però, que sí podem observar que 
el nucli pròpiament dit de Gerb no està afectat per la inundació  de període de retorn de 500 anys. 
No es pot fer aquesta afirmació per les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre. 

4 AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 

Fent servir l’aplicatiu de l’Agència Catalana de l’Aigua per tal de veure les zones inundables amb 
període de retorn de 500 anys es pot apreciar com el nucli de Gerb i les urbanitzacions de 
Cantaperdius i Club Segre es troba fora de perill. 

Caldrà tenir en compte els límits d'aquesta avinguda per a decidir on es col·locarà l'EDAR. 

 

Figura 5. Límit de l'avinguda de 500 anys a la zona de Gerb i Urb. Cantaperdius i Club Segre 

 

 

Cantaperdius i 

Club Segre 

Gerb 

 

Torre Serra 
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Figura 6. Límit de l'avinguda de 500 anys a la zona de Gerb i Urb. Cantaperdius i Club Segre 

 

 

Figura 7. Límit de l'avinguda de 500 anys de la zona sud de nucli de Gerb 
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Figura 8. Límit de l'avinguda de 500 anys de la zona est del nucli de Gerb i l'Urbanització de Torre Serra 

 

 

Figura 9. Límit de l'avinguda de 500 anys de les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre 

5 CONCLUSIÓ 

Al ser el Segre l'únic drenant majoritari de la zona de Gerb, amb l’estudi bibliogràfic que s'ha realitzat 
és suficient. Els documents analitzats anteriorment han realitzat estudis d’inundabilitat prou 
extensos com per assegurar una localització no inundable de la futura Estació Depuradora d’Aigües 
Residuals. 
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1 INTRODUCCIÓ 

En l’annex següent es presentaran les alternatives possibles per a solucionar el problema 
d’abocament d’aigües residuals al medi del nucli de Gerb. 

L’estudi el dividirem en tres parts, les quals conclouran en una actuació a realitzar per a solucionar el 
problema de l’abocament, un emplaçament de l’EDAR i el tractament òptim per a tractar les aigües. 

La primera part consisteix en justificar quina actuació s’ha de realitzar per a resoldre el problema de 
les aigües residuals del nucli de Gerb. La decisió sobre la millor alternativa es prendrà a partir d'un 
anàlisi multicriteri on es tindran en compte criteris econòmics, tècnics i mediambientals. Una vegada 
s’hagi decidit l'actuació a fer, és realitzarà un segon anàlisi multicriteri per comparar diversos 
emplaçaments on situar l’EDAR i el tractament més adequat per la depuració d’aigües. 

Abans de començar, però, s’afegirà un petit apartat amb l’alternativa 0. Aquesta alternativa 
correspon a la no actuació, que, com veurem, quedarà descartada de manera ràpida i contundent. 

Les dades necessàries de partida per tal de dur a terme el projecte de l’EDAR s’han presentat i 
desenvolupat en anteriors parts d’aquest projecte, com són l’annex d’estudi demogràfic i l’annex de 
cabals i càrregues contaminants. 

2 L’ANÀLISI MULTICRITERI 

L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el que 
intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 

Un problema consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una sèrie d’aspectes (criteris) que avaluen 
les diferents alternatives. L’objectiu de l’anàlisi multicriteri és sistematitzar el procés de decisió i 
ajudar al decisor, o decisors, a escollir les millors alternatives de la manera més objectiva possible. 

A continuació es defineixen els elements clau del problema d'anàlisi multicriteri: 

 Alternativa: les alternatives són les opcions que es comparen. 

 Criteri: els criteris són els elements que són rellevants pel decisor a l’hora d’escollir entre les 
diferents alternatives. La puntuació a cada criteri de cada alternativa està normalitzada entre 
0 i 1, sent 0 la mínima puntuació i 1 la màxima. En el cas que dues alternatives siguin 
igualment acceptades, es parla d’indiferència, i les dues rebran el mateix valor de 
preferència. Tot criteri representa les preferències entre les alternatives respecte un cert 
punt de vista. 

 Decisor: el decisor és la persona ha de prendre la decisió. En la presa de decisions 
intel·ligents, l’objectiu de la decisió pot variar en funció del problema plantejat.  

En aquest cas, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri és solucionar el problema de tractament de les aigües 
residuals del nucli de Gerb (terme municipal d’Ós de Balaguer). 

El procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en cadascuna de les etapes serà el següent: 

1. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema). 
2. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt és, sense dubte, el més 

subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així com la 
objectiva avaluació dels criteris intenta minimitzar l’efecte d’aquesta subjectivitat. 
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3. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 
alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 

4. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri) Aquest 
també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del decisor. 

Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris ponderada pel 
seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la alternativa. La alternativa amb 
la màxima puntuació serà així la òptima de totes les plantejades segons l’anàlisi efectuat. 

3 ALTERNATIVA 0: LA NO ACTUACIO 

La població actual del nucli de Gerb és d' aproximadament 580 habitants fixes i 1050 habitants 
durant el els caps de setmana i els mesos d’estiu. Les prognosis de població realitzades a l’annex 2 
preveuen una població a l’any 2038 de 883 habitants fixes i 1611 habitants durant la temporada alta. 

Tal i com s’ha explicat en els anterior annexes, actualment, les aigües residuals són abocades a dos 
punts del nucli de Gerb. El primer punt es troba al barranc del Macip, al sud de nucli i el segon punt 
es troba al nord-oest del nucli de Gerb, que serveix a les dues urbanitzacions descentralitzades del 
Club Segre i Cantaperdius. 

L’alternativa de la no actuació es descarta en primera instància pel risc ecològic que suposa 
l’abocament al medi natural. A més, la directiva Europea 31/271/CEE, especifica que poblacions de 
menys de 2000 habitants que aboquin les aigües residuals en aigües dolses o estuaris han de tenir un 
sistema de tractament d'aigües fixat abans del desembre 2005. Això fa doncs, que el nucli de Gerb 
estigui fora de normativa des de fa 8 anys. Finalment, cal tenir en compte la pertinença del nucli i 
dels seus voltants al PEIN que l’hi dona un valor afegit a la preservació de la zona. 

 

Per els motius enumerats anteriorment, la no actuació en el nucli de Gerb queda descartada de 
manera definitiva. 

4 SELECCIO DE L’ACTUACIO A REALITZAR 

En aquest apartat es vol decidir sobre les possibles actuacions a realitzar per a solucionar el problema 
de l’abocament de les aigües residuals del nucli de Gerb. Les dues opcions que es poden plantejar per 
a solucionar el problema són dues, o es construeix una nova EDAR pel nucli de Gerb o bé s’uneix al 
sistema de sanejament dels pobles veïns que si tinguin plantes de tractament d’aigües. 

4.1 Les alternatives 

Tal i com s’ha comentat anteriorment les alternatives per tractar les aigües residuals del nucli de 
Gerb son dues: 

 Alternativa 1: Connexió a una EDAR existent. Aquesta alternativa consisteix en tractar les 
aigües residuals generades al nucli de Gerb en una EDAR propera, mitjançant un col·lector de 
connexió i l'adaptació dels ja existents. 

 Alternativa 2: Construcció d’una nova EDAR. 

Començant per l’alternativa 1, és necessari especificar quines són aquestes EDAR ja existents a prop 
del nucli d’estudi. S’ha calculat la distància aproximada seguint els camins accessibles com carreteres 
o camins i sense tenir present els canvis de cota, entre dos punts determinats d’un mapa. D’aquesta 
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manera s’ha aconseguit conèixer la distància entre el nucli de Gerb i les EDAR més properes, com es 
pot observar a la figura 1.   

Segons la informació que es pot trobar a la pàgina electrònica de l’Agència Catalana de l’Aigua, a 
l’apartat de depuradores en servei amb una darrera actualització el desembre de 2011, les EDAR més 
properes al nucli de Gerb són: Balaguer, Artesa de Segre i Algerri. 

 

Figura 1. Localització de les EDARs més properes al nucli de Gerb 

En la taula següent podem trobar un resum de les característiques de les EDARs properes com la 
distància, el tractament i els habitants equivalents de disseny. 

Municipi Distància (km) Tractament Poblacio servida h-eq 

Balaguer 4,5 Biològic amb eliminació de N i P 18000 18750 
Algerri 30 Biològic 500 710 

Artesa de Segre 30 Biològic amb eliminació de N i P 3869 3203 
Taula 1. Característiques de les EDARs properes a Gerb 

Els avantatges d’un sistema de depuració comú a varis municipis són resultat de la disminució de 
costos de construcció i dels costos d’explotació i manteniment, ja que les despeses recauen sobre 
dues o més administracions locals. 

Al programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005, actualitzat el 2010) es poden 
consultar les actuacions programades i les candidates a programació en quant a sanejament d’aigües 
per l’horitzó 2014. L'única actuació prevista en referència al projecte de construcció d’estacions 
depuradores d’aigües residuals és la construcció de l’EDAR del nucli de Gerb. 

En general, es considera que si la distància per a connectar les aigües residuals d’un municipi a una 
EDAR és més gran de 5 km, és més rentable construir una nova EDAR al mateix municipi. Existeixen 
alguns casos on s’han connectat municipis a distàncies majors.  

En el nostre estudi, tal i com indica la taula anterior, el nucli de Gerb es troba a una distància de 4.5 
km de l’EDAR de Balaguer. Cal tenir en compte que, donada d'informació dels rendiments i 
indicadors d’aquesta(1), sabem que l’EDAR de Balaguer ja rep un cabal mig diari més gran que el seu 
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cabal de disseny (figura 2) . Per tant, per a poder tenir aquesta alternativa com a vàlida s’haurà 
d’ampliar la depuradora existent. Les altres dues alternatives de connexió corresponen a distancies 
de 30 km, cosa que considerem que es tracta d’una distància massa llarga en travessant forces 
accidents geogràfics. Per tant, en el cas del nucli de Gerb, es planteja, com a única alternativa 1, 
tractar les aigües residuals a l'estació depuradora de Balaguer. 

 

Figura 2. Evolució del cabal influent de l’EDAR de Balaguer 

L’altre alternativa (Alternativa 2) consisteix a construir una depuradora al nucli de Gerb per tractar 
les aigües al propi poble. El principal avantatge d’aquesta alternativa és que el procés de tractament 
estarà dimensionat de manera que sigui òptim per a la qualitat de les aigües a tractar. Com mes 
ajustat sigui el tractament a les propietats particulars de l’aigua, més eficient serà el tractament i per 
tant, serà millor la qualitat de les aigües retornades al medi. 

L’anàlisi multicriteri es realitzarà doncs entre 2 alternatives: 

 Alternativa 1: Connexió a l’EDAR existent de Balaguer 

 Alternativa 2: Construcció d’una nova EDAR pel nucli de Gerb. 

4.2 Valoració de les alternatives 

En el següent apartat es presenten els diferents criteris de valoració de les diferents alternatives 
seleccionades anteriorment. Aquests criteris es presenten ordenats i estructurats en tres grups 
definits: criteris econòmics, tècnics i ambientals.  

4.2.1 Criteris econòmics 

Els criteris econòmics que es fan servir per tal de valorar d’idoneïtat de cadascuna de les alternatives 
estudiades són: inversió necessària pels col·lectors, inversió prevista per les línies de tractament, 
costos d’explotació de l’EDAR. 
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Inversió en col·lectors 

Per obtenir de forma aproximada la inversió necessària en col·lectors es pren una estimació de la 
longitud que es preveu serà necessària. Tot seguit, a la taula 2, es pot veure una taula amb les 
valoracions d’aquest criteri. 

 Longitud (km) Estimador cost Factor unitari 

Alternativa 1 4,5 4,5 0,04 
Alternativa 2 0,2 0,2 1 

Taula 2. Valoració d'inversió en col·lectors 

S’adopta com a estimador dels costos dels col∙lectors la longitud necessària. En els casos estudiats 
com a alternatives, es tracta de col∙lectors de gravetat, s’utilitza la pròpia longitud com a estimador 
del cost. Les longituds de col∙lector són en planta, i per tant, són aproximades. 

Inversió de construcció de les línies de tractament 

Igual que en el cas dels col·lectors, es pren el cost de construcció aproximat de les línies de 
tractament com a element de comparació. 

Per l'estimació de costos es pren com a referència les taules publicades pel CEDEX(2). Con el nucli de 
Gerb correspon a una població de disseny de 950 h-eq, només utilitzarem la primera fila de la taula 
que ens dona les estimacions econòmiques següents:  

 Construcció de col·lectors: 21 €/h-eq 

 Construcció de la depuradora: 1012 €/h-eq 

En l’alternativa 2 es tracta de la construcció de la depuradora de manera integral, per tant, 
s’aplicaran els costos enumerats anteriorment. Per contra, l’alternativa 1 presenta una ampliació de 
la depuradora existent cosa que pot comportar sobre costos d'adaptació; per això s’ha decidit 
multiplicar per dos el cost mig de la construcció de la depuradora per a poder tenir en compte que 
s’ha de fer una ampliació i adaptació del sistema existent. 

En la taula següent es poden veure els resultats dels costos de construcció. 

 h-eq Estimador cost (€/h-eq) Factor unitari 

Alternativa 1 18750 414 1 
Alternativa 2 944 1012 0,4 

Taula 3. Valoració dels costos d'inversió en línies de tractament 

Costos d'explotació 

Amb l’objectiu de comparar els costos d’explotació s’ha tingut en compte que a mesura que 
augmenta el cabal tractat la relació €/m3

 disminueix. Per tant, de forma aproximada i amb l’objectiu 
d’intentar reflectir aquesta idea s’ha considerat el cabal d’aigua residual tractat a cada escenari. 

Per tal de trobar els valors d’aquests cabals diaris s’ha considerat la població total dels municipis de 
Balaguer i el nucli de Gerb i una dotació igual per les dues alternatives (200 l per habitant i dia). 

 Habitants Cabal (m3/dia) Factor unitari 

Alternativa 1 18000 3600 0,09 
Alternativa 2 1600 320 1 

Taula 4. Valoració dels costos d'explotació de les alternatives 
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4.2.2 Criteris tècnics 

Com a criteris tècnics considerarem la fiabilitat de les instal·lacions, la facilitat tècnica de construcció 
de les línies de tractament i la facilitat tècnica de la construcció dels col·lectors. 

Facilitat tècnica de construcció de les línies de tractament 

La dificultat constructiva de la depuradora en si s’ha estimat a partir de l’escala: Nul·la, Lleu, 
Moderada, Elevada, Extrema i un factor unitari associat: 1; 0,8-0,9; 0,5-0,7; 0,3-0,4; 0-0,2. A grans 
trets, la dificultat constructiva va lligada a les dimensions de la depuradora. 

L’alternativa 1 suposa l'ampliació d’una depuradora d’unes dimensions mitjanes - altes. Les obres 
associades a aquesta ampliació afectaran al funcionament normal sabent que el cabal influent 
d’aquesta ja és més gran que el de disseny. Donat el seu cabal important d’entrada, s’avalua la 
dificultat constructiva en Moderada. 

Per contra, l’alternativa 2 es valora com a dificultat Lleu, en tenir moltes possibilitats de terreny on 
col·locar-la i no afectar al funcionament actual ja que aquest és directament abocament al medi. 

Facilitat tècnica de construcció de les línies de tractament 
Dificultat Factor unitari 

Alternativa 1 Moderada 0,6 
Alternativa 2 Nul·la 1 

Taula 5. Valoració de la facilitat tècnica constructiva de les línies de tractament 

Facilitat tècnica de la construcció dels col·lectors 

De la mateixa manera que s’ha fet l'estimació del cost amb la inversió en col·lectors, es procedirà a 
calcular la facilitat tècnica de construcció en funció de la longitud dels col·lectors. D’aquesta manera 
es considera que com més longitud de col·lectors, més dificultats poden donar-se durant el 
procediment constructiu i més problemes poden existir durant el període d’execució.  

Facilitat tècnica constructiva dels col·lectors Longitud (km) Estimador cost Factor unitari 

Alternativa 1 4,5 4,5 0,04 
Alternativa 2 0,2 0,2 1 

Taula 6. Valoració de la facilitat tècnica de construcció dels col·lectors 

Fiabilitat de les instal·lacions 

Aquest criteri valora les conseqüències d’una avaria a la planta que impedís el funcionament d’una o 
diverses línies de tractament. Es considera el cabal diari pren com a variable de comparació per tal de 
representar el que es quedaria sense tractar en cas de fallida a les instal∙lacions. L’alternativa òptima 
segons aquest criteri serà aquella que deixaria el menor volum possible sense tractar en cas d’avaria. 

 Cabal (m3/dia) Factor unitari 

Alternativa 1 3600 0,09 
Alternativa 2 320 1 

Taula 7. Valoració de la fiabilitat de les instal·lacions 

4.2.3 Criteris ambientals 

Amb la finalitat de valorar ambientalment la proposta d’actuació s’han elaborat els criteris que 
poden valorar les afeccions a la població, al medi ambient i a la xarxa fluvial. Aquest estudi 
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d’alternatives no substitueix a un estudi d’impacte ambiental ja que únicament pretén elaborar l’ 
impacte de les alternatives presentades i de manera comparativa. 

Com els criteris no els podem quantificar, l’escala que s’ha fet servir per les valoracions és la que es 
mostra en la taula 8. 

Impacte Índex 

Nul 1 
Compatible 0,8-0,9 

Moderat 0,5-0,7 
Sever 0,3-0,4 
Crític 0-0,2 

Taula 8. Gradació de l’ impacte ambiental 

Afeccions a la població 

Mitjançant aquest apartat s’ha fet una valoració de l’ impacte de les alternatives vers la població. 

Donat que l’alternativa 1 ja disposa d'estació depuradora, l'aplicació d’aquesta no suposa més 
molèstia que unes obres d'ampliació de curta durada. Per contra, l’alternativa 1 suposa la integració 
de l’EDAR en el nucli de la població amb les conseqüències d’impacte visual i olors. Aquesta segona 
es pot reduir allunyant l'estació de les zones habitades. 

Afeccions a la població Impacte Factor unitari 

Alternativa 1 Compatible 0,9 
Alternativa 2 Moderat 0,6 

Taula 9. Valoració de l'afecció a la població 

Afeccions al medi 

Per a l’alternativa 1, es fa necessari la construcció d’una longitud considerable de col·lectors cosa que 
suposa un major impacte mediambiental de la zona. A més a més, suposa un impacte més gran al 
medi receptor de les aigües depurades ja que augmentem el cabal abocat. En contraposició, 
l’alternativa 2 suposa una inversió mínima en col·lectors i per tant un impacte sobre el medi menor. 
Per la seva nova construcció i el petit cabal a tractar, es pot optimitzar el sistema de tractament de 
les aigües per a que sigui més natural i més fàcilment integrable al paisatge. 

Afeccions al medi Impacte Factor unitari 

Alternativa 1 Moderat 0,7 
Alternativa 2 Compatible 0,9 

Taula 10. Valoració de les afeccions al medi 

Afectacions a la xarxa fluvial 

Balaguer, al no tenir cap població pròxima aigües avall, podríem dir que l'afectació a la xarxa fluvial 
es Moderada. Cal tenir en compte que el cabal avocat seria major que actualment i que per fer 
arribar les aigües a l’EDAR existent hauríem de travessar el barranc del Macip. L’alternativa 2, per 
contra, té una afectació menor ja que el punt d'abocament està a força distància de l’EDAR més 
pròxima i no cal que entravessi cap torrent ni espai fluvial. 

Afeccions a la xarxa fluvial Impacte Factor unitari 

Alternativa 1 Moderat 0,7 
Alternativa 2 Compatible 0,9 
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Taula 11. Valoració de les afeccions a la xarxa fluvial 

4.3 Pes específic dels criteris 

L'assignació dels pesos específics de cada criteri s’ha fet de manera que quedi reflectida la realitat de 
la situació. Es per això que, donat que l’ impacte general sobre el medi ambient de les dues 
alternatives és baix, els criteris econòmics i tècnics s’han valorat com a més importants per a la 
trobada d’una solució optima. 

A més a més, la subdivisió del pes específic de cada subcriteri s’ha fet seguint criteris mes o menys 
d’equitabilitat o en funció de la seva representativitat en el conjunt. 

Els pesos específics considerats es resumeixen en la taula següent: 

Criteri Pes específic 

Econòmic 40 

Col·lectors 10 
Línies de tractament 15 

Explotació 15 

Tècnic 40 

Construcció de les línies de tractament 15 
Construcció dels col·lectors 15 

Fiabilitat de les instal·lacions 10 

Ambiental 20 

Afecció a la població 5 
Afecció al medi 10 

Afecció a la xarxa fluvial 5 
Taula 12. Valoració dels pesos específics de cada criteri 

4.4 Resultat del anàlisi multicriteri 

Un cop presentats els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics mostra la matriu 
resultant de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri Pes especific Alternativa 1 Alternativa 2 

Econòmic    

Col·lectors 10 0,04 1 
Línies de tractament 15 1 0,4 

Explotació 15 0,09 1 

Tècnic    

Construcció de les línies de tractament 15 0,6 1 
Construcció dels col·lectors 15 0,04 1 

Fiabilitat de les instal·lacions 10 0,09 1 

Ambiental    

Afecció a la població 5 0,9 0,6 
Afecció al medi 10 0,7 0,9 

Afecció a la xarxa fluvial 5 0,7 0,9 

TOTAL 100 51,4 87,5 
Taula 13. Matriu global de l’anàlisi multicriteri i el seu resultat 
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4.5 Conclusió 

A partir dels resultat de l’anàlisi multicriteri, el problema d’abocament d’aigües residuals al nucli de 
Gerb es soluciona amb l'opció més optima que resulta ser l’alternativa 2, és a dir, construir la pròpia 
estació depuradora del nucli de Gerb. 

5 SELECCIÓ DE L'EMPLAÇAMENT DE L’EDAR 

Sabent que l'actuació de fer la depuradora es l'opció preferent per a solucionar el problema 
d'abocament de les aigües residuals del nucli de Gerb, tot seguit es farà l'anàlisi d’alternatives per 
l’emplaçament de la depuradora. 

S’hauran de tenir en compte diverses condicions que faran que l’emplaçament de la depuradora sigui 
més adequat. Aquestes condicions les tenim llistades tot seguit. 

 Inundabilitat: l’emplaçament de l’EDAR hauria de ser en un àrea amb una cota que estigui 
per sobre de l’avinguda amb un període de retorn de 100 anys per tractar-se d’equipaments 
públics. Tal i com s’ha explicat a l’annex d', es preferible col·locar l’EDAR fora de qualsevol 
zona inundable per evitar la previsió de sistemes per evitar l’ inundació. 

 Localització dels punts d’abocaments actuals: Des dels actuals punts d’abocament es 
connectarà el col·lector que portarà les aigües residuals fins a la depuradora. Les 
modificacions a la xarxa de clavegueram per a reconduir l’agua que actualment s’aboca en 2 
punts a només un punt també s’ha de comptabilitzar. A més, cal tenir en compte que les 
conduccions son més costoses si son a pressió, per tant serà millor situar l’EDAR aigües avall 
dels punts d’abocament perquè les conduccions siguin per gravetat (figura 4 de l’annex 2). 

 Longitud i tipologia dels col·lectors: a major distància entre el punt d'abocament i l’EDAR 
majors són els costos de construcció. A més, si hi ha necessitat de bombament els costos 
s’incrementen notablement respecte als col∙lectors per gravetat en les fases de construcció i 
d’explotació. 

 Camins d’accés: l’existència de camins d’accés facilita l’execució de les obres i redueix el cost 
del projecte. 

 Expropiacions i serveis afectats: es realitzarà la mínima expropiació possible. Seria desitjable 
que fos en terrenys de l’ajuntament i no afectar a serveis bàsics. 

 Serveis tècnics: la connexió de les instal∙lacions de l’EDAR als serveis bàsic amb facilitat 
suposa una reducció dels costos d’implantació. 

 Impactes a la població (olors, visuals, sorolls): els impactes de la construcció de l’EDAR en 
totes les seves fases han de ser mínim, així com els impactes del seu funcionament. 

 Moviment de terres: la partida de moviment de terres és una de les més costoses dins d’un 
projecte d’aquestes característiques, per tant, la reducció d’aquesta suposa un estalvi 
important en els costos de construcció. Per tant, la orografia és un condicionant important. 

 Zonificació urbana i zones protegides pel PEIN: La depuradora s’ha d’ubicar en una parcel∙la 
on les normes urbanístiques hi permetin construir infraestructures d’aquestes 
característiques (figura 5 de l’annex 2).  

5.1 Les alternatives 

Tot seguit es mostraran una sèrie de fotografies amb les alternatives d’emplaçament de l’EDAR. Al 
tractar-se d’un nucli concentrat però amb les urbanitzacions força separades, s’ha optat per mostrar 
una figura general i després zooms per a un millor anàlisi. 
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Figura 3. Alternatives d’emplaçament de l’EDAR del nucli de Gerb
(3) 

En la figura 4 podem observar perquè no s’han escollit com a alternatives punts entremitjos entre 
l’alternativa 2 i 3. Com es pot observar, es tracta molta part de zones inundables i, si se situa just al 
límit de l’avinguda de període de retorn de 500 anys, l’EDAR queda molt lluny de la zona 
d'abocament. 

Per aquestes raons s’han escollit les alternatives 1,2,3 que es mostren en la figura anterior. 

Abocaments 

actuals 

Alt 1 

Alt 2 

Alt 3 

Abocament 

actual 
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Figura 4. Vista general de les alternatives i l’avinguda de període de retorn de 500 anys
(1)

 

 

Figura 5. Zoom alternatives 1 i 2 amb la crescuda de període de retorn de 500 anys
(1) 
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Figura 6. Zoom alternativa 3 amb la crescuda de període de retorn de 500 anys
(1) 

Tot seguit es presenten les 3 alternatives: 

 Alternativa 1: Alternativa situada al punt més al sud del nucli de Gerb. Aquesta localització es 
troba en un dels actuals punts d’abocament d’aigües residuals. Es tracta d’un terreny agrícola 
no urbanitzable. 

 Alternativa 2: Alternativa proposada pel POUM 2002 del municipi d’Os de Balaguer. Està 
situada al costat de les ultimes cases del nucli de Gerb. 

 Alternativa 3: Alternativa situada al nord del nucli. Es troba en terreny agrícola no 
urbanitzable al costat de les urbanitzacions de Cantaperdius i Club Segre. 
 

5.2 Valoració de les alternatives 

S’estudiaran diferents criteris per a fer l’anàlisi multicriteri. Aquest seran els mateixos que en 
l'elecció de la solució: criteris econòmics, tècnics i ambientals. 

5.2.1 Criteris econòmics 

Com a criteris econòmic s'estudiarà el cost del col·lector d’arribada a l’estació depuradora, el cost del 
col·lector de sortida per l’abocament al medi i la disponibilitat del terreny (si s’ha de fer 
expropiacions o no). 

Cost dels col·lectors d’arribada 

Tal i col s’observa en el plànol de sanejament del nucli de Gerb que podem trobar al document 2. 
Plànols (plànol 5A), el col·lector principal passa just per sota les alternatives 1 i 2 i per tant no caldria 
fer cap inversió. Per contra, caldrà portar a l’EDAR les aigües residuals del punt d'abocament sud-oest 
fins als emplaçaments 1 i 2. Per ambdues alternatives, també, s’haurà de fer la canalització entre les 
urbanitzacions de Cantapedius i Club Segre a la xarxa de sanejament del nucli de Gerb. Tot el citat 
anteriorment es tractaran de col·lectors de gravetat. 
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Per altra banda, l’alternativa 3 posarà alguna condició més estricta. S'haurà de fer un col·lector que 
agrupi les aigües residuals del sud i a més a més, caldrà fes un col·lector a pressió que ens pugi les 
aigües residuals fins a l’emplaçament 3. Pel fet que es tractarà d’una conducció a pressió, els 
estimadors es multiplicarà per dos per a reflectir el seu sobrecost. 

L'estimació es farà en funció de la longitud del col·lector i tots els col·lectors s’han fet passar per 
carreteres o camins més o menys accessibles. 

 Longitud (m) Estimador Factor unitari 

Alternativa 1 G: 240 G: 2000 2240 0,9 
Alternativa 2 G: 120 G: 2000 2120 1 
Alternativa 3 G: 240 P: 2300 4840 0,4 

Taula 14. Valoració del cost dels col·lectors d’arribada 

Cost dels col·lectors de sortida 

L’alternativa 1 i 3 son les que estan més a prop del medi a on retornar les aigües tractades. De totes 
formes, al partir de la base que l’alternativa d’emplaçament 1 i 2 ja tenen accés directe al medi, 
solament s’haurà d’invertir en aquesta partida en l’alternativa 3. 

 
Longitud Factor unitari 

Alternativa 1 0 1 
Alternativa 2 0 1 
Alternativa 3 G: 150 0 

Taula 15. Valoració del cost dels col·lectors de sortida 

Disponibilitat de terreny 

Aquest criteri pretén comparar les alternatives en funció de la disponibilitat dels  terrenys on 
s’emplaçarà la EDAR. L’alternativa 1 s’emplaça en un terreny agrícola on actualment hi ha un conreu 
de baix aprofitament econòmic, mentre que l’alternativa 3 està situada en una parcel·la on hi ha un 
conreu de major aprofitament econòmic. L’alternativa 2 s’emplaça en terreny urbanitzable tal i com 
indica la figura 7, per tant, no es tracta d’una propietat de l’ajuntament encara que fos planificat al 
PUOM 2002. La valoració d’aquest criteri penalitza el fet que s’hagi d’expropiar, tot seguit de 
l‘alternativa que suposi la destrucció d’un aprofitament econòmic major dels terrenys. 

 
Factor unitari 

Alternativa 1 1 
Alternativa 2 0,4 
Alternativa 3 0,8 

Taula 16. Valoració del cost de la disponibilitat del terreny 
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Figura 7. Repartició del sol del nucli de Gerb
(4) 

 

5.2.2 Criteris tècnics 

Els criteris de caràcter tècnic que s’estudien són la inundabilitat, els condicionants geotècnics i 
l’accessibilitat a la parcel·la. 

Inundabilitat 

Tal i  com ja s’ha comentat a l’annex d' inundabilitat, les EDARS han d’estar situades a una cota 
superior a la inundació de període de retorn de 500 anys.  Les tres alternatives presentades en 
aquest anàlisis ja s’han seleccionat a priori per a que compleixin aquesta condició. Es valoren les dues 
alternatives amb la màxima puntuació. 

 Factor unitari 

Alternativa 1 1 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 1 

Taula 17. Valoració de l' inundabilitat 

Condicionants geotècnics 

Segons els estudis geotècnics de la zona d’estudi i la descripció corresponent (veure Annex 6) els 
materials geològics a cada parcel·la són materials propis del aqüífer del Segre. No existeixen 
diferències entre el material però si entre la potència dels nivells o terrasses que presenta el sol de la 
zona. Així doncs, l’emplaçament 3 té una potència força més baixa de terreny menys permeable que 

Alt 1 

Alt 2 
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no pas als emplaçaments 1 i 2, cosa que podria afectar potencialment a la fonamentació de 
l’estructura de la depuradora. 

 Factor unitari 

Alternativa 1 1 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 0,8 

Taula 18. Valoració dels condicionants geològics 

Accessibilitat a la parcel·la 

L’alternativa 2 i 3 disposen d'accés ; només caldria condicionar una mica el camí. Per contra, 
l’alternativa 1 disposa d’un petit accés, que s’hauria de millorar de manera més amplia que l’anterior 
i per tant el cost seria més gran. No es tracta, però, d’una operació molt costosa. 

 Factor unitari 

Alternativa 1 0,6 
Alternativa 2 1 
Alternativa 3 1 

Taula 19. Valoració del cost de l'accessibilitat 

4.1.1. Criteris ambientals 

El primer que cal especificar és que s’ha considerat que, independentment de la localització de 
l’estació depuradora, l’afecció al medi ambient de l’aigua tractada és equivalent per les tres 
alternatives de localització.  

Els criteris ambientals que s’han fet servir són l’ impacte visual i acústic de cadascuna de les 
alternatives així com les afeccions als habitants. 

Impacte visual i acústic 

Amb aquest criteri de valoració es mesura el grau de notorietat que tindrà l’EDAR envers la població, 
fet evidentment influenciat per la proximitat al nucli poblat. Es considera que com més allunyada del 
nucli urbà es trobi la depuradora, menor serà el seu impacte visual i acústic. Així s’ha utilitzat la 
distància a nucli urbà com a estimador de l’ impacte. 

 Distància (m) Factor unitari 

Alternativa 1 250 1 
Alternativa 2 4 0,016 
Alternativa 3 230 0,92 

Taula 20. Valoració de l’ impacte visual i acústic 

Afeccions a la població 

L’acceptació social és un aspecte molt influent en la construcció i explotació de qualsevol 
infraestructura. Donat que la millora ecològica de la zona  i la qualitat de les aigües que la 
depuradora representarà, es considera que, en general, la EDAR serà acceptada per la majoria de la 
població. Només les persones afectades directament per la seva construcció s’oposaran. Les 
alternatives es valoraran per l'afectació que tenen les obres i, per tant, tindran millor valoració les 
alternatives que estiguin més lluny dels habitatges, menys nombrosos siguin aquests habitatges i 
menys nucli urbà s’hagi de creuar per arribar-hi. 
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L’alternativa 1 i 2 és força accessible i, pel fet de situar-se al sud del nucli, la construcció molestarà 
poc al conjunt de la població. Per contra, l’alternativa 2 estarà menys valorada ja que se situa just al 
costat de diversos habitatges. L’alternativa 3 se situa força llunys dels habitatges però cal entravessar 
tot el nucli urbà per hi accedir. 

 Factor unitari 

Alternativa 1 1 
Alternativa 2 0,5 
Alternativa 3 0,7 

Taula 21. Valoració de les afeccions a la població 

5.3 Pes específic dels criteris 

Els pesos específics assignats a cada criteri s’han assignat d’acord amb la rellevància de cada criteri. 
En aquest cas s’han considerat els criteris econòmics i ambientals més importants que els tècnics, 
assignant-li un pes específic major que no als criteris tècnics. 

A més a més, la subdivisió del pes específic de cada subcriteri s’ha fet seguint criteris mes o menys 
d’equititivitat o en funció de la seva representativitat en el conjunt. 

Els pesos específics considerats es resumeixen en la taula següent: 

Criteri Pes específic 

Econòmic 40 

Col·lectors d’arribada 15 
Col·lectors de sortida 15 

Disponibilitat del terreny 10 

Tècnic 20 

Inundabilitat 5 
Condicionants geotècnics 10 
Accessibilitat a la parcel·la 5 

Ambiental 40 

Afecció a la població 20 
Impacte visual i acústic 20 

Taula 22. Valoració dels pesos específics de cada criteri 

5.4 Resultat del anàlisi multicriteri 

Un cop presentats els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics mostra la matriu 
resultant de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri Pes específic Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Econòmic     

Col·lectors d’arribada 15 0,9 1 0,4 
Col·lectors de sortida 15 1 1 0 

Disponibilitat del terreny 10 1 0,4 0,8 

Tècnic     

Inundabilitat 5 1 1 1 
Condicionants geotècnics 10 1 1 0,8 
Accessibilitat a la parcel·la 5 0,6 1 1 

Ambiental     

Afecció a la població 20 1 0,016 0,92 
Impacte visual i acústic 20 1 0,5 0,7 
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TOTAL 100 96,5 64,32 64,4 
Taula 23. Matriu global de l’anàlisi multicriteri i el seu resultat 

5.5 Conclusió 

A partir dels resultat de l’anàlisi multicriteri, el problema d’abocament d’aigües residuals al nucli de 
Gerb es solucionar amb l'opció més optima que resulta ser l’alternativa 1, és a dir, l'opció situada 
més al sud del nucli urbà i més pròxima a la zona d’abocament al medi. 

6 SELECCIÓ DEL TRACTAMENT 

En aquest apartat s'analitzaran els diversos sistemes de tractament d'aigües residuals. L'objectiu és 
escollir el millor tractament en funció de diversos criteris. De la mateixa manera que s'ha realitzat 
ens els dos punts anteriors, es realitzarà un anàlisis multicriteri per a poder fer la millor decisió. 

Primerament es farà una preselecció de pretractaments en funció del nombre d'habitants 
equivalents del nucli de Gerb per a poder reduir les alternatives. Tot seguit es procedirà a fer un 
anàlisis multicriteri. 

L'anàlisi s'ha centrat en el tractament secundari ja que és el que dóna la caracterització més 
important de l'EDAR ja que els sistemes primaris i de pretractament són força comuns entre totes les 
alternatives. Així, una vegada escollit el tractament secundari es podrà afegir els elements pre i post 
tractament més adequats. 

6.1 Les alternatives 

Per a nuclis de menys de 20000 habitants, com és el cas del Pont d’Armentera, existeix una gran 
varietat de sistemes de tractament per a les aigües residuals. A continuació es mostra un recull de 
possibles solucions(5) a adoptar de forma conjunta o unitària per a petits nuclis urbans. 

Actualment, donat a la consciència social del consum energètic i la poca financiació que tenen els 
nuclis petits d'habitants, s'han desenvolupat alternatives de tractaments d'aigües menys costosos i 
més sostenibles. Són sistemes de depuració basats en els existents a la natura. L'energia que utilitzen 
provenen de la natura i per tant, tot i que necessitin la mateixa quantitat que els sistemes 
convencionals, resulta consumir energia externa nul·la. 

Els sistemes naturals, per contra, al situar-se en terrenys a l'aire lliure estan sotmesos a les 
condicions meteorològiques i morfològiques de l'ambient. És per això que són sistemes que 
ofereixen una resposta als canvis operacionals lenta. A més a més, resulten tenir temps de retenció 
molt més elevats que els sistemes convencionals. 

Tecnologies convencionals/Intensives Tecnologies naturals/Extensives 

Despesa energètica elevada: despesa elèctrica 
per la oxigenació i mescla als reactors (costos 

elevats) 
Mínim o nul consum energètic: energia natural 

Ciment, equips de tecnologia dura i avançada 
Poc ciment i pocs o cap equip de tecnologia 

avançada. Els moviments de terres en la 
construcció són importants 

Proporcionalment poca superfície Requereixen molta superfície 

Manteniment i explotació complicats 
Mà d’obra molt especialitzada 

Manteniment i explotació simple. El gestor ha de 
conèixer els processos i ha de ser capaç de 

preveure problemes 
Es pot influir ràpidament en els processos Els mecanismes de tractament tenen molta 
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inèrcia 
Temps de residència hidràulica curt Temps de residència hidràulica elevat 

Aspecte tecnològic i artificial Bona integració al paisatge 
Processos artificialitzats (molt accelerats) Processos  naturals a velocitat “natural” 

Poca adaptabilitat a canvis de cabal o càrrega Gran adaptabilitat a canvis de cabal i/o càrrega 
Elevada generació de fangs Generació de fangs reduïda o nul·la 

Taula 24. Comparació dels sistemes de depuració convencionals i els naturals 

6.2 Preselecció de les alternatives 

Aquesta preselecció es durà a terme a partir del nombre d'habitants equivalents del nucli. La decisió 
es basarà en la següent taula que ens mostra totes les opcions de tractaments en funció del nombre 
d'habitants equivalents(5). 

Tractament 
Població Equivalent 

100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Fosa sèptica         

Tanc Imhoff         

Rasa filtrant         

Llit filtrant         

Filtre de sorra         

Llit de turba         

Aiguamolls construits         

Pou filtrant         

Filtre verd         

Llit de joncs         

Filtració ràpida         

Esc. superficial         

Llacuna airejada         

Llacuna aeròbia         

Llacuna facultativa         

Llacuna anaeròbia         

Llit bacterià         

Biodisc         

Aireació prolongada         

Canal d’oxidació         

Fisicoquímic         

Adequació: poc, mig, molt 
Taula 25. Tractament de les aigües residuals en funció de la població equivalent 

Sabent que els habitants equivalents del nucli de Gerb l'any horitzó serà de 944, escollirem la 
columna dels 1000 h-eq de la taula anterior. En funció d'aquesta, les alternatives preseleccionades 
són: llit de turba, aiguamolls construits, filtre verd, infiltració ràpida, escorrentia superficial, aireació 
prolongada, llacuna facultativa, llacuna aeròbia. A continuació es descriuen breument. 

Llit de turba 

El procés consisteix en una filtració a través d’una capa de torba de determinades característiques, 
que es troba assentada sobre un sistema drenant de sorra i grava. L’aigua residual que ocupa un 
espessor de 20 cm sobre la torba, s’infiltra a través d’aquesta capa durant un període de temps 
limitat, de l’ordre dels dies, essent necessari a continuació retirar la matèria en suspensió que queda 
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retinguda a la superfície de la torba. Després se li deixa un període de recuperació abans de tornar a 
començar el cicle d’aplicació.  

Com a conseqüència del règim d’explotació resulta necessari comptar com a mínim amb dos llits o  
jaços en paral·lel. 

Aiguamolls construits 

Els aiguamolls construïts són sistemes passius de depuració d’aigües residuals constituïts per llacunes 
o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats amb espècies vegetals pròpies de 
zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos de descontaminació tenen lloc 
mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els microorganismes, la vegetació i fins i tot 
la fauna. 

Els aiguamolls construïts, també anomenats artificials i zones humides construïdes, imiten les 
condicions òptimes de tractament d’aigües residuals que poden trobar-se en un aiguamoll natural, 
però tenen la capacitat de poder ser construïts en pràcticament qualsevol lloc. 

Existeixen diversos tipus d’aiguamolls artificials el mode d’actuació dels quals, fins i tot basant-se en 
els mateixos principis biològics, és diferent segons el tipus de flux: aiguamolls artificials de flux 
superficial i aiguamolls artificials de flux subsuperficial vertical o horitzontal. Poden existir sistemes 
híbrids fruit de la combinació de les diverses tipologies. 

Filtre verd 

Els sistemes d’aplicació superficial són sistemes de depuració d’aigua residual a través del terreny, 
amb possibilitat d’aprofitament agrícola o forestal del mateix. Els tres processos principals d’aplicació 
superficial al terreny són: els filtres verds, la infiltració ràpida i l’escorrentia superficial.  

El filtre verd  es tracta d’un abocament controlat de les aigües residuals, tractades prèviament, per 
aspersió o extensió superficial sobre el terreny. És el sistema d’aplicació superficial on s’obtenen 
millors rendiments 

Infiltració ràpida 

En aquest cas l’aigua residual prèviament tractada s’aplica a unes balses, el fons de les quals té una 
gran permeabilitat, de forma intermitent. El líquid es depura per infiltració a través del terreny, 
essent a les capes superficials on la degradació és màxima. 

Escorrentia superficial 

Consisteix  en la descàrrega controlada d’un efluent tractat prèviament mitjançant aspersió o un 
altre mètode a través d’un terreny de baixa permeabilitat amb pendent i extensió suficient que es 
troba sembrat de pasturatges o masses forestals.  

La depuració es deu a fenòmens d’assimilació de la vegetació, evaporació i, en menor quantitat, 
d’infiltració al terreny. 

Aireació prolongada 

Es tracta d’un procés de fangs activats, on la biomassa es troba en respiració endògena, és a dir que 
l’edat del fang és prou elevada com perquè la concentració de substrat sense assimilar sigui baixa. 
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Llacunatge 

Els processos de llacunatge, tant natural com artificial, es desenvolupen en llacunes artificials 
exposades a l’aire lliure. En aquestes llacunes es produeixen reaccions biològiques, químiques i 
físiques que tenen tendència a estabilitzar l’aigua residual.  

Així doncs, les alternatives escollides finalment seran les següents: 

 Alternativa 1: Llit de turba 

 Alternativa 2: Filtre verd 

 Alternativa 3: Infiltració ràpida 

 Alternativa 4: Escorrentia superficial 

 Alternativa 5: Aireació prolongada 

 Alternativa 6: Llacunatge (facultatiu o aeròbic) 

 Alternativa 7: Aiguamolls constuits 

6.3 Valoració de les alternatives 

En aquest apartat es presenten els criteris de selecció que s’utilitzaran per valorar les diferents 
alternatives escollides anteriorment(5). Els criteris considerats són els següents: 

 Superfície necessària 

 Costos de construcció. 

 Simplicitat de construcció. 

 Costos d’explotació i manteniment 

 Rendiments: DQO, DBO, SS, N, P i coliformes. 

 Estabilitat front la variació del cabal i la càrrega. 

 Impacte ambiental: molèstia d’olors, molèstia de sorolls, molèstia d’insectes, etc. 

 Producció de fangs. 
 

Es valoraran els diversos criteris donant un valor del 1 al 10. Quan més altra sigui la valoració d'un criteri, més 
alt serà el seu número en valor absolut. 

6.3.1 Superfície necessària 

 
Superfície (m2/hab) Valoració 

Llit de turba 0,6-1,0 9 

Filtre verd 12-110 1 

Infiltracio ràpida 2,0-22 6 

Escorrentia superficial 5,0-15 7 

Aireacio prolongada 0,2-1,0 10 

Llacunatge aerobic 2,0-20 6 

Llacunatge facultatiu 1,0-3,0 8 

Aiguamolls construits 2,0-8,0 7 
Taula 26: Valoració de la superfície necessària segons el tipus de tractament 

Aquesta condició pot eliminar alguna de les alternatives, donat que l'emplaçament de la depuradora 
ja està escollit. 

La superfície disponible a l'emplaçament escollit és de 5250 m2. Donat que, tal i com s'ha estudiat a 
l'annex 4, tenim un total de 944 h-eq. Amb aquesta restricció podem eliminar dos de les alternatives 
abans proposades, l'alternativa 2 i l'alternativa 4. 
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Així doncs, les alternatives queden reduïdes a les següents: 

 Alternativa 1: Llit de turba 

 Alternativa 3: Infiltració ràpida 

 Alternativa 5: Aireació prolongada 

 Alternativa 6: Llacunatge (6.1. facultatiu o 6.2. aeròbic) 

 Alternativa 7: Aiguamolls construits 

6.3.2 Costos de construcció 

Els costs de construcció tenen una gran importància en la presa de decisions, ja que representen una 
forta inversió inicial. Els aspectes a considerar dins els costos de construcció són el moviment de 
terres, l’obra civil i els equips electromecànics. 

La bibliografia consultada(5) permet comparar les diferents alternatives de tractament en €/h-eq en 
preus de 1990. Donat que les dades només s’utilitzen amb efectes comparatius és possible utilitzar 
dades no actualitzades, encara que avanços tecnològics poden haver produït variacions ens els 
costos.  

 

€/h-eq per poblacions de 1000 h-eq Factor unitari 

Llit de turba 220 7 

Infiltracio ràpida 190 8 

Aireacio prolongada 325 5 

Llacunatge aerobic 160 10 

Llacunatge facultatiu 220 7 

Aiguamolls construits - 8 
Taula 27. Valoració del cost de construcció segons el tractament 

6.3.3 Simplicitat de construcció 

A la taula de la figura 5 es presenten les valoracions sobre la simplicitat constructiva. S’ha realitzat un 
anàlisi adimensional de les variables segons: molt simple (1), simple (2), complicat (3) i molt 
complicat (4). 

 
Moviment de terres Obra civil Equips Total Valoració 

Llit de turba 1 2 1 4 10 

Infiltracio ràpida 2 1 1 4 10 

Aireacio prolongada 2 4 4 10 4 

Llacunatge aerobic 3 1 1 5 8 

Llacunatge facultatiu 3 1 1 5 8 

Aiguamolls construits 3 1 1 5 8 
Taula 28. Valoració de la simplicitat de construcció dels diferents tractaments

(5)
 

6.3.4 Costos d'explotació i manteniment 

Els costos d’explotació i manteniment també tenen una gran importància en la presa de decisions. A 
més, en l’actual conjuntura econòmica és encara més important triar un sistema de tractament amb 
baix cost de manteniment. El manteniment té en compte el personal necessari, el cost energètic, 
renovació d'equips, etc. Els costos es mostren en la taula següent. 

 



Document número 1. MEMÒRIA 

24 
 

 
€/h-eq per poblacions de 1000 h-eq Factor unitari 

Llit de turba 20 2 

Infiltracio ràpida 20 2 

Aireacio prolongada 25 1 

Llacunatge aerobic 14 2 

Llacunatge facultatiu 10 4 

Aiguamolls construits 4 10 
Taula 29. Valoració dels costos de manteniment segons els tractaments 

6.3.5 Rendiments d'eliminació 

De forma global, en els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficials com subsuperficials, 
s’obtenen els nivells més alts en rendiment a la depuració d’aigües residuals. 

Els paràmetres que s’han tingut en compte per a fer una valoració dels rendiments d'eliminació són: 

 DQO 

 DBO5 

 Matèria orgànica en suspensió (MES) 

 Fòsfor (P) 

 Nitrats (N) 

 Coliformes fecals (CF) 

La valoració s'ha fet els valors mitjos de l’eficiència en l’eliminació de cada indicador i s’ha assignat 
una importància de 70% a DQO, DBO5 i MES i un 10% als altres paràmetres. 

Rendiment (%) 
DQO DBO5 MES N P CF Total Factor unitari 

Llit de turba 60-75 60-85 85-90 20-70 20-25 99 66.3 7 
Infiltracio ràpida 60-75 80-99 92-99 25-90 90 99 83.5 10 

Aireacio prolongada 68-90 85-99 83-99 50-90 17-70 90 75.8 9 
Llacunatge aerobic 50-85 90-95 49-90 60 10-35 99 71.7 8 

Llacunatge facultatiu 50 65-85 90 60 55 99 71.5 8 
Aiguamolls construits 75-95 75-95 56-95 25-65 20-40 99 70,9 8 

Taula 30. Valoració del rendiment d'eliminació de els tractaments 

6.3.6 Estabilitat 

L’estabilitat d'un sistema de tractament determina la capacitat de proporcionar un efluent de 
qualitat malgrat variacions de les seves variables. Aquestes variables són la temperatura, la terbolesa 
del cabal efluent i la variació de la carrega contaminant. 

En general, els processos més estables son els d’aplicació al terreny o processos de biofilm.  

La estabilitat respecte la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència en el grau de 
depuració, el llacunatge és el procés més sensible als efectes de la temperatura.  

Els sistemes que, de manera permanent, donen una millor qualitat de l’efluent són procesos 
d’aplicació al terreny. Els de pitjor qualitat son els primaris, llacunatge i processos fisicoquímics. Els 
processos biopelícula i tractament convencional (excepte físico‐químic), mantenen una situació 
intermitja. 
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Temperatura Terbolesa efluent Cabal-càrrega Total Valoració 

Llit de turba 8 5 5 6 7 

Infiltracio ràpida 6 10 10 8,6 10 

Aireacio prolongada 5 3 10 6 7 

Llacunatge aerobic 3 3 10 5,3 6 

Llacunatge facultatiu 4 3 10 5,6 6 

Aiguamolls construits 8 8 10 8,6 10 
Taula 31. Valoració de l'estabilitat del tractament 

6.3.7 Impacte ambiental 

La valoració de l'impacte ambiental és farà en funció de diversos criteris com són els mals olors, 
molèsties sonores, acumulació d'insectes, integració amb l'entorn, risc per la salut i efectes en el sòl. 

Els processos que presenten una major integració ambiental són els de biopel·lícula (llits bacterians i 
biodiscs), no preseleccionats, alguns sistemes superficials com els aiguamolls construïts i els sistemes 
de tractaments previs enterrats i els processos d’aplicació subsuperficial, a excepció dels filtres de 
sorra. Els sistemes que presenten una pitjor integració en el medi natural són els de llacunatge, 
especialment l’anaeròbic, i els filtres verds. 

Es dona el mateix pes a cadascun dels impactes. 

 
Olor

s 
Soroll

s 
Insecte

s 
Integraci

ó 
Riscos 
salut 

Efectes 
sòl 

Tota
l 

Valoraci
ó 

Llit de turba 10 10 5 7 7 9 8 8 

Infiltracio ràpida 2 10 5 10 4 5 6 6 

Aireacio prolongada 8 6 10 6 10 9 8,1 9 

Llacunatge aerobic 5 10 5 7 7 7 6,8 7 

Llacunatge 
facultatiu 

5 10 5 7 7 7 6,8 7 

Aiguamolls 
construits 

8 10 5 10 4 5 7 7 

Taula 32. Valoració del impacte ambiental dels diferetns tractaments 

6.3.8 Producció de fangs 

La producció de fangs és un indicador important ja que té associats molts costos d’explotació i de 
gestió, a més de l’impacte ambiental que tenen associat. Els fangs són un residu de l’activitat de les 
EDARs, i requereixen un tractament degut a la seva contaminació potencial. El cost del tractament 
dels fangs es molt variable i pot arribar a ser molt elevat depenent de l’aplicació que se’ls hi pugui 
donar, però sempre és important reduir‐los al mínim. Per tant, és preferible una EDAR que presenti 
una producció de fangs mínima per tal de reduir aquests costos. El factor unitari s’ha calculat amb el 
màxim volum de fangs per m3 d’aigua residual tractada que el sistema de tractament pot generar. 

 
l/m3 d'aigües residuals Factor unitari 

Llit de turba 0,5-1 9 

Infiltracio ràpida 0 10 

Aireacio prolongada 3-7 6 

Llacunatge aerobic 1,2-1,6 8 

Llacunatge facultatiu 1-2 8 
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Aiguamolls construits 0 10 
Taula 33. Valoració de la producció de fans segons el tractament 

6.4 Pes específic dels criteris 

Els pesos específics assignats a cada criteri s’han assignat d’acord amb la rellevància de cada criteri. 
En aquest cas s’han considerat els criteris de costos i superfície els més importants. La resta han 
rebut més o menys el mateix pes. 

S'ha donat preferència a les alternatives que requereixen menys recursos i s'adabten més al medi 
natural per tal de poder allargar la vida útil del sistema i estigui d'acord amb l'entorn i sigui 
sostenible. 

Els pesos específics considerats es resumeixen en la taula següent: 

Criteri Pes específic 

Superfície necessària 15 

Cost de construcció 15 

Simplicitat de construcció 15 

Cost explotació i manteniment 11 

Rendiment 11 

Estabilitat 11 

Impacte ambiental 11 

Fangs 11 

TOTAL 100 
Taula 34. Valoració dels pesos específics de cada criteri 

4.2. Resultat del anàlisi multicriteri 

Un cop presentats els criteris de valoració estudiats i els seus pesos específics mostra la matriu 
resultant de l’anàlisi multicriteri. 

Criteri 
Pes 

específic 

Llit 
de 

turba 

Infiltracio 
ràpida 

Aireacio 
prolongada 

Lacunatge 
aerobic 

Lacunatge 
facultatiu 

 
Aiguamolls 
construits 

Superfície 
necessària 

15 9 6 10 6 8  7 

Cost de 
construcció 

15 7 8 5 10 7  8 

Simplicitat de 
construcció 

15 10 10 4 8 8  8 

Cost 
explotació i 

manteniment 
11 2 2 1 2 4  10 

Rendiment 11 7 10 9 8 8  8 

Estabilitat 11 7 10 7 6 6  10 

Impacte 
ambiental 

11 8 6 9 7 7  7 

Fangs 11 9 10 6 8 8  10 

TOTAL 100 7,53 7,78 6,37 6,77 7,08 8,4  
Taula 35. Matriu global de l’anàlisi multicriteri i el seu resultat 
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6.5 Estudi de les alternatives possibles 

Com s’ha pogut veure anteriorment, les alternatives amb una valoracio més alta son els aiguamolls 
construits seguit de l’infiltracio ràpida i el llit de turba. 

Tota seguit es farà una breu descripcio de les alternatives. 

Aiguamolls construits 

Els aiguamolls són sistemes naturals amb una gran capacitat per a la mineralització de la matèria 
orgànica gràcies a l´alta activitat microbiana que es dóna al seu interior.  

Els aiguamolls construïts intenten reproduir, a partir del seu disseny, les característiques dels 
aiguamolls naturals i es poden utilitzar per a restaurar ecosistemes creant zones humides, a més de 
per a la depuració d´aigües residuals. La seva principal avantatge és doncs, la seva integracio en el 
entorn. No ncessiten personal qualificat per al seu funcionament i els costos d’explotacio son molt 
baixos donat que els processos es duen a terme amb energia provinent del sol. 

L’inconvenient major és que requereixen una superfície netament superior a la dels sistemes 
convencionals (entre 20 i 80 vegades superior). 

Inflitracio ràpida 

L’infiltracio ràpida és un mètode de tractament d’aigües residuals que es basa en una aplicacio sobre 
sols mes o menys permeables als quals se li aboca una quantitat d’aigua residuals que s’infiltra i es 
depura a mesura que descendeix per mitjà de processos fisics, quimics i biologics fins arribar al 
aqüifer en condicions per a ser reutilitzada. 

Es un tractament de baix cost i no precisa d’aditius. 

Aquest sistema de depuracio és molt correcte pero té unes condicions climatologiques i geologiques 
molt estrictes. La distància del nivell freàtic ha de ser major que 3 metres, les aigues no poden ser 
captades per la seva utilitzacio, entre d’altres. 

Donat que els estudis geologics disponibles no son prou exactes, poden existir capes menys 
permeables que impliquin una mala infiltracio de les aigues al aquifer. A més a més, el nivell freàtic 
ha de ser estable i no es pot garantitzar donat l’historic de temporades de pluja de la zona(6). 
L’orientacio de les balses és també important donat la influència que té la direccio del vent i la 
localitzacio sobre aquest tractament. Finalment, degut als processos d’evapotranspiracio de les 
plantes i l’evaporacio d’una part de les aigües sobre el llit d’infiltracio ràpida, la temperatura resulta 
un element molt important per a dur a terme un tractament de les aigües adequat. 

Amb aquesta ultima caracteristica es descarta l’implementacio d’aquest sistema donat que les 
temperatures a Gerb oscilen d’entre 30°C a l’estiu i 2°C a l’hivern(6). 

Llit de turba 

El sistema de llit de turba està format per llits de turba a través dels quals circula l’aigua residual. 
Cada llit descansa sobre una capa de sorra soportada per una capa de grava. El efluent es recull a 
partir d’un dispositif de drenatge situat a la base del sistema. El terreny sobre el que s’assenta cada 
llit ha de ser impermeable per a garantitzar la no contaminacio de les aigues subterraneas. 

La turva necessita ser estreta cada 5-7 anys i pot ser reaprofitada per fins agricoles. Cal disposer 
doncs, de diversos llits per a poder fer el manteniment d’uns i seguir en funcionament amb els altres. 

Les principals avantatges son que son tractament sense produccio d’olors, funcionen en climes freds i 
té una gran capacitat de descontaminacio bacteriana. S’adecua només en poblacions petites de 
menys de 2000 h-eq. 
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6.6 Descripcio del tractament escollit 

Donat les caracteristiques i valoracions anterior de cada sistema de tractament, s’escolleix 
implementar un sistema d’aiguamolls construits per a la depuracio de les aigües del nucli de Gerb. 

Com s’ha comentat anterioment els aiguamolls son sistemes artificials que intenten imitar els 
processos naturals de depuracio. Es per aixo que son canals poc profunds, amb vegetacio de la zona i 
fauna autoctona que intenten imitar les condicions naturals de l’emplaçament. 

Les aiguamolls eliminen la matèria en suspencio mitjanant la sedimentacio i/o la filtracio durant 
l’estància de les aigües en el seu interior. La DBO s’elimina mitjançant processos microbians aerobics 
i anaerobics. La resta d’elements com el nitrogen, fosfos, i els patogens, son eliminats per part de les 
plantes, per l’adsorsio per part del llit o per efectes també microbians. 

Els aspectes més favorables d’aquest sistema depuratiu d’aigües residuals son els següents: 

 Tenen un redinment alt d’eliminacio de contaminants. 

 Costos d’inversio, explotacio i manteniment baixos. 

 Consum energètic minim. 

 No generacio de fangs. 

 Ben integrats en el paisatge 

Es clar que no cal oblidar pero els desavantatges d’aquest sistema que, segons les condicions de 
contron donades s’han d’intentar reduir al màxim. 

 Superficie requerida més important que els sitemes habituals. 

 Colmatacio de l’aiguamoll possible si es fa un tractament primari insuficient. 

 Els aiguamolls de flux superficial poden donar problemes en quan a la proliferacio de 
mosquits. 

 Risc d’un canvi en la quantitat de cabar afluent amb una sobrecàrrega de l’aiguamoll i amb 
un resultat d’ineficiència d’eliminacio de la DBO per part de les plantes. 

Existeixen diversos tipus d’aiguamolls artificials el mode d’actuació dels quals es basant en els 
mateixos principis biològics: aiguamolls artificials de flux superficial i aiguamolls artificials de flux 
subsuperficial vertical o horitzontal. Poden existir sistemes híbrids fruit de la combinació de les 
diverses tipologies. 

En els sistemes de flux lliure o superficial l’aigua està exposada directament a l’atmosfera i circula 
entre les tiges i les fulles de les espècies vegetals plantades seguint una trajectòria de flux 
horitzontal. 

Els sistemes de flux subsuperficial l’aigua residual circula a través del medi porós i de suport, ja siguin 
roques o grava, i sempre per sota de la superfície del mateix. Degut a la circulació subterrània de 
l’aigua residual és necessari disposar d’una barrera impermeable per confinar els sistema i prevenir 
la contaminació de les aigües subterrànies. 
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1 INTRODUCCIÓ  

En aquest annex es farà el disseny complet de l’EDAR amb els diferents tractaments previs 
necessaris. Com s’ha pogut veure el l’anterior annexe, el tractament principal o secundari serà 
aiguamolls construïts. 

S’indicaran les hipòtesis que s’han pres i el desenvolupament de tots els càlculs de cada línia de 
tractament. També s’exposen els criteris de disseny adoptats pel dimensionament de cada una de les 
instal·lacions i equips necessaris pel correcte funcionament de l’Estació Depuradora del nucli de 
Gerb. 

2 DADES DE DISSENY 

Aquest apartat resumeix les dades obtingudes a l’annex 4. 

2.1 Afluent 

La taula següent resumeix el cabal pel qual s’haurà de fer el disseny de l’EDAR i les dades de la 
càrrega de contaminants de disseny. Cal tenir en compte que el dimensionament de l’EDAR es fa per 
l’any horitzó 2038 on la població serà pràcticament la màxima que pot albergar el nucli de Gerb. 

 
Any 2038 

Poblacio 944 h-eq 

  
Cabal mig diari 349,6 m3/dia 

Cabal mig horari 14,6 m3/h 

Factor Punta 1,1 

Cabal punta horari 16,6 m3/h 

Cabal mínim 12,8 m3/h 

Cabal dilució 72,8 m3/h 

Cabal màxim pretractament 72,9 m3/h 

Cabal màxim tractament biològic 72,9 m3/h 

  

MES 
60,8 kg/dia 

174,0 mg/l 

DBO5 
56,6 kg/dia 

162,0 mg/l 

DQO 
118,5 kg/dia 

339,0 mg/l 

NK total 
11,2 kg/dia 

32,0 mg/l 

P total 
1,8 kg/dia 

5,1 mg/l 
Taula 1. Taula resum de les dades de disseny del afluent 

Donat que la repartició del cabal afluent depèn molt de l’època de l’any, caldrà dissenyar un sistema 
de sanejament amb suficients línies com per a tenir en compte aquesta diferència tan significativa 
segon l’època de l’any. 



Document número 1. MEMÒRIA 

4 
 

1.1 Efluent 

Segons la normativa vigent (Directiva Marc de l’Aigua), la concentració màxima de contaminants a 
l’efluent cap al curs receptor serà la mostrada a la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

Paràmetre 
Concentració Percentatge de reducció 

DBO5 25 mg/l 70-90 
DQO 125 mg/l 75 
MES 35 mg/l 70-90 

Fòsfor Total 1 mg/l 80 
Nitrogen Total 10 mg/l 70-80 

Taula 2. Objectius de la directiva marc de l’aigua 

1.2 Rendiment del tractament 

Sabent les dades del afluent, podem obtenir la reducció necessària del nivell de contaminants a fer 
per part del sistema de depuració. 

Paràmetre 
Concentració desitjada Concentracio any 2038 Rendiment 

DBO5 25 mg/l 162 mg/l 85% 
DQO 125 mg/l 339,0 mg/l 63% 
MES 35 mg/l 174 mg/l 80% 

Fòsfor Total 1 mg/l 5,1 mg/l 80% 
Nitrogen Total 10 mg/l 32 mg/l 70% 

Taula 3. Rendiment d'eliminació dels contaminants 

2. PROCES DE TRACTAMENT 

Les aigües residuals del nucli de Gerb arribaran a l’EDAR on es faran tres processos : pretractament, 
tractament primari i finalment tractament secundari. El tractament primari consistirà en un pou amb 
una reixa de desbast de gruixos. A continuació, es realitzarà un tractament primari mitjançant un 
tanc Imhoff i finalment es realitza el tractament secundari en els aiguamolls construïts. Caldrà 
prendre en compte que s’haurà de dissenyar un bombeig de les aigües residuals per portar-lo a nivell 
del tanc Imhoff. La resta de la cadena de tractament serà feta per gravetat. 

S’ha considerat que el pretractament amb una reixa de desbast és suficient i que no farà falta un 
desarenador ni un desengreixant. Com veurem tot seguit, amb els tractament proposats n’hi ha 
suficient per a garantir una bona qualitat de l’efluent i un filtratge suficient de MES mitjançant el tanc 
Imhoff per a no colmatar els aiguamolls. 

L’aigua, una vegada tractada, s’abocarà al barranc del Macip que comunica directament amb el riu 
Segre. 

En l’annexe corresponent als càlculs hidràulics, es fa el disseny del col·lectors necessaris i sanejament 
mancant del nucli de Gerb. 
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Figura 1. Esquema del procés de tractament de l'EDAR de Gerb 

2.1 Pretractament: reixa de desbast 

El pou de gruixuts es troba a l’entrada de l’EDAR i té la funció de sedimentar els sòlids més gruixuts 
per tal de protegir els elements que formen la instal·lació de la planta. Es tracta d’una estructura 
rectangular dotada d’una reixa de desbast que filtra els elements en suspensió més gruixuts. 

L’objectiu de l’estructura es aturar l’entrada a la depuradora dels elements de gran mida que poden 
obturar les canalitzacions produint desperfectes costosos. La separació entre barres serà d’uns 5 cm. 

Els sòlids extrets del pou, s'acumularan en contenidors que seran portant a la deixalleria 
corresponent. 

2.2 Tractament primari: Tanc Imhoff 

Un cop les aigües s’han recuperat de la bomba d'impulsió es dirigiran al tanc Imhoff, el qual realitzarà 
el tractament primari. 

El tanc Imhoff realitza un procés similar al de les foses sèptiques però millorat. Existeixen dues 
cambres: la cambra superior és on es produeixen els processos de sedimentació, és a dir, on se 
separen la fase liquida de la solida i la cambra inferior es produeix la digestió anaeròbia dels sòlids 
sedimentats. 

Existeixen sistemes de ventilació que permeten evacuar els gasos produïts durant la digestió i no 
passin pel mig a la cambra superior i destorbi l'acció decantadora d’aquesta cambra. L'extracció dels 
fangs es fa mitjançant bombes. 

2.3 Tractament secundari: Aiguamolls construïts 

Després del tractament al tanc Imhoff, les aigües residuals es dirigiran als aiguamolls artificials per tal 
de rebre un tractament secundari, després d’això s’abocaran al medi receptor.  

Els aiguamolls construïts són sistemes passius de depuració d’aigües residuals constituïts per llacunes 
o canals poc profunds, normalment de menys d’un metre, plantats amb espècies vegetals pròpies de 
zones humides, macròfits aquàtics, i en els que els processos de descontaminació tenen lloc 
mitjançant les interaccions entre l’aigua, el substrat sòlid, els microorganismes, la vegetació i fins i tot 
la fauna. 

Els aiguamolls construïts, també anomenats artificials i zones humides construïdes, imiten les 
condicions òptimes de tractament d’aigües residuals que poden trobar-se en un aiguamoll natural, 
però tenen la capacitat de poder ser construïts en pràcticament qualsevol lloc. 
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Existeixen diversos tipus d’aiguamolls artificials el mode d’actuació dels quals, fins i tot basant-se en 
els mateixos principis biològics, és diferent segons el tipus de flux: aiguamolls artificials de flux 
superficial i aiguamolls artificials de flux subsuperficial vertical o horitzontal. Poden existir sistemes 
híbrids fruit de la combinació de les diverses tipologies. 

En els sistemes de flux lliure o superficial l’aigua està exposada directament a l’atmosfera i circula 
entre les tiges i les fulles de les espècies vegetals plantades seguint una trajectòria de flux 
horitzontal. 

Als sistemes de flux subsuperficial l’aigua residual circula a través del medi porós i de suport, ja siguin 
roques o grava, i sempre per sota de la superfície del mateix. Degut a la circulació subterrània de 
l’aigua residual és necessari disposar d’una barrera impermeable per confinar els sistema i prevenir 
la contaminació de les aigües subterrànies. 

Caldrà escollir el tipus d’aiguamolls i el nombre d’aquests. 

3. CONSUM ENERGETIC 

El consum energètic del tractament primari i secundari és nul.  

Es per això que s’intentarà realitzar tot el procés de depuració evitant el consum elèctric. Es a dir, 
col·locarem el tanc Imhoff a una profunditat una mica inferior a aquella de la sortida del pou de 
desbast de gruixos per a poder fer el circuit per gravetat. 

No es disposen de dades de la profunditat del col·lector actual. Suposant que està situat a una cota 
de 2 metres sota el nivell del carrer, Per contra, és important tenir en compte que hi haurà la 
necessitat de fer funcionar el sistema de cullera bivalva per extreure els gruixos de la reixa de 
desbast i l’impulsió d’aquestes aigües per a poder arribar a nivell del tanc Imhoff.  

4. RESULTAT DEL DISSENY 

4.1 Pretractament : reixa de desbast 

Les dimensions de la reixa de desbast es resumeixen tot seguit : 

Altura H1 0,75 m 
Ample L1 2 m 
Ample L2 1 m 

Volum 3,8 m3 
Superficie 4 m2 

Taula 4. Disseny d ela reixa de desbast 

4.2 Tractament primari: Tanc Imhoff 

Les dimensions del tanc Imhoff es resumeixen en la taula següent. Cal tenir en compte que les 
mesures generals son del tot el conjunt del tanc i les mesures de cada zona només son d’una cambra. 
Com s’explica als càlculs, el tanc dissenyat té dues cambres simèetriques per a poder tractar tot el 
cabal d’entrada. 

Tanc Imhoff Unitats Valor 
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GENERAL 

     Longitud m 7,5 

     Amplada m 6 

     Alçada m 3,7 

     Resguard m 0,6 

     Alçada total m 4,3 

     Superfície en planta m2 45 

     Volum m3 172 

  

ZONA DE DECANTACIÓ (cada cambra) 

     Longitud m 7,5 

     Amplada m 2,5 

     Alçada m 1,7 

     Pendent de les parets V:H 1,5 a 1 

     Volum de la cambra m3 16 

   

ZONA DE DIGESTIO (cada cambra) 

   

     Longitud m 7,5 

     Amplada m 3 

     Alçada m 1,3 

     Resguard amb la cambra de decantació m 0,7 

     Alçada total m 2,0 

     Volum de fangs m3 17,7 

     Pendent del fons V:H 1 a 2 

     Volum de la cambra m3 63 

Taula 5. Disseny del tanc Imhoff 

4.3 Tractament secundari: Aiguamolls construïts 

Pel que fa als aiguamolls s’ha optat per dividir la superfície necessària per donar servei a l’horitzó de 
2037 entre 2 aiguamolls. Aixo és degut a que la proporcio entre els habitants a l’hivern i a l’estiu és 
del 50% més en època estival. D’aquesta manera s’utilitzarà un sol aiguamoll de manera fixe i l’altre 
resterà en repos fins la temporada de manera que, just després de temporada alta, s’utilitzarà aquell 
que porta més temps en funcionament. Així, a més a més, s’aconsegueix minvar els efectes d’haver 
dissenyat a 25 anys, fet que produeix el sobredimensionament dels aiguamolls per les condicions 
actuals. 

Per tal de distribuir l’aigua entre els aiguamolls es projectarà una arqueta de repartiment que 
distribuirà el cabal entre les dues bases. 

L’entrada de l’aigua a cadascun dels aiguamolls es produeix mitjançant una canonada de PEAD de 
diàmetre 160 mm perforada que reposa a la capçalera sobre una capa de 0,5 m de grava gruixuda (6-
8 cm). Aquesta grava permet una correcta distribució del flux en profunditat. 

L’evacuació de l’aigua a cada aiguamoll es fa mitjançant una canonada perforada de PEAD de 160 
mm de diàmetre situada al fons del llit. Aquesta canonada també esta envoltada per una capa de 
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grava gruixuda (6-8 cm) de 0,5 m. Cada aiguamoll té una arqueta on les canonades aboquen. A les 
arquetes es pot regular de forma manual el nivell de l’aigua dins de l’aiguamoll. 

El by-pass general està format per varies canonades de PEAD de 500 mm de diàmetre. Aquest by-
pass disposa d’una arqueta a l’entrada de les instal·lacions, on hi ha el desbast de gruixos, una altra a 
la sortida del tanc Imhoff i l’última abans de sortir del recinte. 

Els resultats corresponents al dimensionament dels aiguamolls es resumeixen a la taula 6. 

Aiguamolls 

   

GENERAL 

Flux Subsuperficial Horitzontal 

Quantitat d'aiguamolls 2 bases rectangulars 

Funcionament Paral·lel 

   

PARÀMETRES Unitats Valor 

Amplada m 36 

Longitud m 71,7 

Profunditat del llit m 0,6 

Amplada de la làmina d'aigua m 0,5 

Superfície en planta per aiguamoll m2 2580 

Superfície en planta total m2 5160 

Superfície transversal per aiguamoll m2 21,6 
Taula 6. Disseny dels aiguamolls 

5. CALCULS 

5.1 Pretractament : reixa de desbast 

El pou de gruixos és un recipient de forma troncopiramidal amb les parets inclinades. La inclinació de 
les parets evitar l’acumulació de sòlids i sorres als laterals i cantonades i permet extreure de forma 
efectiva una major quantitat de residus. A continuació es mostra una figura esquematitzada del pou i 
les seves dimensions: 

Altura H1 0,75 m 
Altura trapezoïdal 0,5 m 

Ample L1 2 m 
Ample L2 1 m 

Volum 3,8 m3 
Superfície 4 m2 

Taula 7. Dimensions i volums del pou de desbast 

El temps de retenció al pou de gruixos ha de ser superior a 10 minuts 
per al cabal mig i superior a 5 minuts pel cabal màxim. El temps de 
retenció es calcula amb la següent expressió: 
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Per la comprovació dels temps de retenció s’ha construït la taula següent: 

Cabal (m3/h) 
Tretenció (min) Tretenció recomanat (min) 

QMig=14,6 15,6 >10 
Qmax=16,6 13,7 >5 

Taula 8. Càlcul dels temps de retenció 

La càrrega superficial es calcula amb la següent expressió: 

   
 

 
             

Cabal (m3/h) Carrega superficial (m3h/m2) 

QMig=14,6 3,65 
Qmax=16,6 4,15 

Taula 9. Càlcul de la càrrega superficial 

La funció de la reixa és  retenir i separar els cossos flotants i en suspensió i permetre el pas de l’aigua 
residual. Així, s’eviten obstruccions a canonades, canals i conduccions en general, s’intercepten 
elements podrien dificultar el tractament següent i s’augmenta l'eficiència dels processos posteriors. 

Es projecta una reixa manual amb un ample entre platines de 5 cm. La producció diària de residus es 
pot estimar a partir de la següent equació: 

                  

On R son residus eliminats en cada enreixat en l/dia 

D’aquesta manera s’obté que es produiran un màxim de 14 l de gruixos al dia. 

5.2 Tractament primari: Tanc Imhoff 

4.2.1. Dades inicials 

En la taula següent es resumeixen les dades de inicials pel dimensionament del tractament primari. 

Població 
h-eq 944 

QMD m3/dia 349,6 

QPH m3/h 16,6 
Taula 10. Dades inicials 

4.2.2. Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny s’han escollit d’acord a les taules proporcionades a l’assignatura de 5è curs 
d’Enginyeria de Camins Procesos técnicos de tratamiento de aguas.  

ZONA DE DECANTACIÓ 

Càrrega hidràulica a cabal punta horari m3/m2·dia 32 

Temps de permanència a cabal mig diari h 2-4 

Longitud/Ample 3 a 1 
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Pendent zona decantació 1,5 a 1 

Obertura inferior m 0,25 

Resguard m 0,6 

Velocitat horitzontal màxima m/min 0,3 

  

ZONA D'ESCAP DE GASOS 

Àrea (% de la superfície total) % 20 

  

ZONA DE DIGESTIÓ 

Capacitat de magatzematge mesos 6 

Volum per un període de digestió de 6 mesos l/hab 70 

Altura entre zona de decantació i de fang m 0,65 

Pendent del fons (vertical/horitzontal) 1 a 2 
Taula 11. Paràmetres de disseny del tanc Imhoff 

4.2.3. Cambra superior: zona de decantació 

Es comença pel càlcul de la superfície en planta de la zona de decantació. Mitjançant la fórmula de 
càlcul de la càrrega hidràulica a un cabal punta horari determinat calculem la superfície necessària. 

      
   

    
 

on: 

- CHMÀX  és la càrrega hidràulica al cabal punta horari pel que calculem. 
- QPH és el cabal punta horari. 
- Sdec és la superfície en planta de la zona de decantació del tanc Imhoff. 

D’aquesta manera, i tenint presents les dades de partida, podem calcular la superfície en 
planta de la zona de decantació del tanc Imhoff: 

      
   

    
        

   

     
 

     
  

 
    

 
   

   
  

      

           

La superfície en planta necessària de la zona de decantació és de 12,45 m2. 

Un cop coneguda la superfície en planta de la zona de decantació, es procedeix al càlcul de les 
dimensions en planta mitjançant la relació longitud/ample que hem seleccionat als criteris de 
disseny. La relació de disseny és 3:1. La fórmula mitjançant la qual es treballa és la de la superfície 
d’un rectangle, ja que es considera que la secció en planta del tanc Imhoff és rectangular, per tant, 

         

on: 

- A és l’amplada de la planta del tanc. 
- L és la longitud de la planta del tanc. 
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Aproximarem els valors per a que siguin fàcils per a la construcció. Les dimensions en planta finals 
seran de 2,0 m d’amplada i 6,3 m de longitud, que formen una superfície de: 

                         

El següent pas pel dimensionament de la zona de decantació és el càlcul 
de la superfície transversal del tanc, així com també de les seves 
dimensions.  

Recordem que la profunditat de la zona de decantació es determina tenint 
present que el pendent dels plans de la zona de decantació és de 1,5 
vertical per 1 d’horitzontal.  

D’aquesta forma, es calcula a i h: 

  
 

 
 

 

 
                    

on: 

- A és l’amplada de la zona de decantació calculada anteriorment. 
- r és l’amplada de l’obertura de la zona de decantació determinada als criteris de disseny. 
- hdec és la profunditat o alçada de la zona de decantació del tanc. 

  
 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 
                           

La superfície transversal de la zona de decantació es calcularà com l’àrea d’un trapezi. 

       
     

 
   

          

 
                      

Un cop conegudes les dimensions de la zona de decantació s’ha de comprovar que la velocitat 
màxima horitzontal no sigui superior al valor marcat als criteris de disseny, de 0,3 metres per minut, i 
que el temps de permanència hidràulic sigui un valor entre 2 i 4 h. 

Es comença amb la comprovació de la velocitat màxima horitzontal amb la fórmula 

    
  

   

      
 

on: 

- vmàx és la velocitat màxima horitzontal. 
- QPH és el cabal punta horari. 
- Strans és la superfície transversal de la zona de decantació. 
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Concloent que la velocitat màxima horitzontal respecta el límit marcat als criteris de disseny. 

El temps de permanència hidràulic de l’aigua residual a la zona de decantació és el següent: 

    
    

   
 

on: 

- TRH és el temps de permanència hidràulic a la zona de decantació. 
- QMD és el cabal mig diari. 
- Vdec és el volum de decantació, que es calcula com: 

              

on: 

- Strans és la superfície transversal de la zona de decantació. 
- L és la longitud de la zona de decantació. 

Per tant els càlculs seran: 

                                

    
    

   
 

        

      
  

   
 
     
    

             

Com podem veure, no es compleix el temps de permanència. Per a solucionar això s’ha d’augmentar 
la superfície de decantació i, en conseqüència les mides de la cambra superior. Per a evitar que la 
cambra de digestió sigui molt gran, se'n projectaran unes amb l'esquema següent. 

 

Figura 2. Esquema de l'interior de tanc Imhoff 

Figura 3. Esquema del tanc Imhoff a dissenyar 

Per a fer un bon disseny de les dues càmeres, procedirem a fer el càlcul augmentant mig metre 
l’amplada del tanc Imhoff.  Amb les mides anteriors, sabem que el temps de permanència seria de 
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1,28 h si tinguéssim dues càmeres. Per tant la diferència per arribar a un temps de permanència de 2 
hores es poca. 

                     

                          

  
 

 
 

 

 
 

   

 
 

    

 
                          

       
     

 
   

          

 
              

                               

Per últim comprovarem que aquests càlculs compleixen els requisits de temps de permanència 
màxim i velocitat màxima horitzontal. 

    
    
   

 

 
        

   
 

 
       

     
 

 
  

   
 
     
    

            

    
  

   

      
 

    
 

 
  

 
       

      
 

 
         

       
 

   
      

 

   
 

Com podem veure es compleixen les condicions i per tant l’esquema final de les cambres serà el  
següent. 

 

Figura 4. Esquema i mesures de l'interior del tanc Imhoff 

4.2.4. Cambra inferior: zona de digestió 

Per tal de dimensionar la zona de digestió del tanc Imhoff es comença pel càlcul de la superfície en 
planta. Aquesta superfície va en funció del percentatge de la zona d’escap de gasos en relació a la 
superfície total que s’ha escollit als criteris de disseny, que és un 20 %. Cal recordar que disposem de 
dues cambres de decantació però el dimensionament el farem com una sola i l’altre serà idèntica 

2,5 m 

0,25 m 

1,7 m 

2,5 m 

0,25 m 

1,7 m 
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Mantenint la longitud del digestor com la digestió de la zona de decantació, i modificant l’amplada, 
s’obtenen les dimensions finals: 

             

                     
    

 
 

    

   
     

El següent pas és el càlcul del volum de la zona de digestió i de les seves dimensions. Per això és 
necessari calcular el volum de fangs acumulats. 

El volum de fangs acumulats es determina a partir de la velocitat d’acumulació anual de fangs i del 
temps de retenció que s’han escollit als criteris de disseny. La velocitat d’acumulació de fangs és de 
75 litres per habitant i any i el temps de retenció són 6 mesos. A més a més, al dividir-se entre dos el 
caudal d'arribada el volum de fang s'haurà de dividir entre dos igualment. 

       
 

 
    

 

       
                                   

La zona de digestió té forma cònica, amb una pendent al fons de 2 a 1 en referència a la relació 
horitzontal:vertical, extreta dels criteris de disseny anteriors, es pot calcular l’alçada del triangle 
representant de la secció transversal: 

          

    

 
 

 
 

 
        

Per calcular l’alçada del prisma que hi ha per sobre de la piràmide s’haurà de tenir en compte el 
volum de fangs acumulat: 

                      
                

 
 

Fórmula de la qual és senzill aïllar la variable que s’està buscant, que és l’alçada del prisma. 

        
 

      
         

                

 
  

 

     
       

          

 
         

4.2.5. Dimensions finals del tanc complet 

Per al càlcul de l’alçada total del tanc Imhoff s’ha de tenir en compte que entre el decantador i la 
zona de digestió es deixarà un resguard de 0,6 m i una distància entre els fangs i les cambres de 0,65 
m. 

                                           

on: 

- h* és la distància entre el decantador i la zona de digestió. 
- hresguard és el resguard que marquen els criteris de disseny per la part superior del tanc. 
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Pel que fa al volum final total, recordant que tenim una altra cambra simètrica al costat sera, 

                                               
                

 
          

                   

4.2.6. Rendiment del tanc Imhoff 

Amb aquest apartat podrem saber quina concentració d'afluent ens queda per tractar en els 
aiguamolls. 

Rendiment Imhoff 
Contaminant 

Concentració a l’entrada 
del tanc (mg/l) 

Concentració a l’entrada dels 
aiguamolls (mg/l) 

35 DBO5 162,0 105,3 

35 DQO 339,0 220,35 

65 MES 174,0 60,9 

15 N 32,0 27,2 

2,5 P 5,1 4,97 
Taula 12. Rendiments i concentracions de contaminants a la sortida del tractament primari 

5.3 Tractament secundari: Aiguamolls construïts 

Els aiguamolls projectats seran de fluxe subsuperficial horitzontal. Una vegada s’ha fet aquest càlcul 
ens adonem que no disposem de suficient espai per a poder construir-los. Es per això que s'opta per 
fer uns aiguamolls de fluxe vertical ja que la superfície necessària és molt més petita. 

Per a realitzar els aiguamolls s’haurà de fer una extracció de terres ja que la pendent actual és de 
0,1% i la de disseny serà de 1%. 

4.3.1. Dades inicials 

Les dades inicials per poder dimensionar els aiguamolls son les següents: 

Població 
h-eq 944 

QMD m3/dia 349,6 

QPH m3/h 16,6 

DBO5 mg/l 105,3 

MES mg/l 60,9 

N mg/l 27,2 

Temperatura mitja hivern ºC 4 

Temperatura mitja estiu ºC 25 
Taula 13. Dades inicials del tractament secundari 
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4.3.2. Paràmetres de disseny per aiguamolls de flux subsuperficial 

Els paràmetres de disseny s’han escollit d’acord a les taules proporcionades a l’assignatura de 5è curs 
d’Enginyeria de Camins Procesos técnicos de tratamiento de aguas.  

ZONA DE DECANTACIÓ 

Numero d’aiguamolls 2 

Porositat del medi 0,45 

Profunditat de la làmina d’aigua 0,5 

Ample vs longitud 2:1 

Pendent dels aiguamolls 1% 

Taula 14. Paràmetres de disseny del aiguamoll 

4.3.3. Dimensionament biològic del aiguamoll 

Inicialment es fa el càlcul de l’àrea necessària, tenint present les temperatures a l’hivern i a l’estiu. 
S’utilitzarà el temps de permanència hidràulic: 

  
      

   
       

     

    
 

on: 

- t és el temps de permanència hidràulic 
- A és l’àrea en planta dels aiguamolls. 
- n és la porositat del medi, que s’ha decidit que és de 0,45. 
- QMD és el cabal mig diari 
- dw és l’amplada de la làmina d’aigua. El paràmetre corresponent a l’amplada de la làmina d’aigua es 

pren de les taules de la bibliografia i correspon a 0,5 m. 

El temps de retenció hidràulic s’obtindrà de la fórmula representant de la cinètica d’eliminació de 
substrat, pel cas dels aiguamolls s’utilitzarà com indicador la DBO5. 

 

  
              

   
  
  

  
 

on: 

- S és la concentració de DBO5 de l’efluent. 
- S0 és la concentració de DBO5 de l’afluent. 
- KT és la constant cinètica de primer ordre depenent de la temperatura 

Amb l’objectiu d’aconseguir el temps de retenció hidràulic el primer que caldrà calcular serà la 
constant cinètica de primer ordre, KT, que depèn de la temperatura: 

             

on: 

- K20 és la constant cinètica de primer ordre a una temperatura de 20 ºC. El valor característic per la 
DBO és de 1,1 d

-1
. 

-   és una constant el valor típic de la qual és 1,06. 
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- T és la temperatura mitjana del mes més fred de l’any. També es farà servir la temperatura del mes 
més càlid, per comprovar. 

D’aquesta manera, tenim: 

Per l’hivern, on la temperatura mínima mitja són 6 ºC: 

                                
   

     
  

 

     
               

        
          

        
                                

Per l’estiu, on la temperatura màxima mitja són 25 ºC: 

                                  
   

     
  

 

     
            

       
          

        
                                 

Per tant l’àrea total dels aiguamolls serà: 

                               

Tot i que el terreny escollit té una superfície de 4980 m2, considerem que és una solució molt 
adequada degut al tipus d’entorn protegit a la qual se situa i per tant, sabent que els terrenys 
confrontants son també agrícoles i no estan afectats per les crescudes, ampliarem aquesta parcel·la 
per a poder fer-los amb aquest disseny. 

Mitjançant la fórmula de la cinètica d’eliminació de substrat es pot obtenir la concentració de DBO 
real que s’obtindrà amb aquesta superfície, i així comprovar que està dins els límits establerts: 

  
      

   
 

             

     
            

                                            
  

 
     

  

 
 

                                            
  

 
     

  

 
 

Per tant es pot concloure que els aiguamolls són efectius en l’eliminació de DBO. 

Queda encara la comprovació que la càrrega orgànica superficial és inferior a 15 grams per metre 
quadrat i dia: 

     
      

 
 

On: 

- Lorg és la càrrega orgànica superficial. 
- QMD és el cabal mig diari. 
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- A és l’àrea obtinguda anteriorment. 
- S0 és la concentració de DBO5 de l’afluent. 

Per tant, 

     
      

 
 

      
  

   
       

  
 

       
        

 

      
     

 

      
 

Ara cal comprovar que l’eliminació de matèria en suspensió sigui l’adient, cosa que es fa amb 
l’equació de la cinètica d’eliminació de substrat corresponent a la matèria en suspensió: 

             
       

      
  

on: 

- S és la concentració final de matèria en suspensió. 
- S0 és la concentració de matèria en suspensió afluent als aiguamolls des del tanc Imhoff. 
- QMD és el cabal mig diari. 
- Atotal és l’àrea total dels aiguamolls calculada anteriorment. 

D’aquesta manera queda: 

             
       

      
               

          

    
       

  

 
 

I pel que fa a la càrrega superficial de matèria en suspensió, la fórmula és anàloga a l’emprada per 
calcular la càrrega orgànica superficial, així el que es té és: 

     
      

 
 

      
  

   
      

  
 

       
      

 

      
     

 

      
 

Per últim cal comprovar la cinètica d’eliminació del nitrogen, que es calcula de la mateixa manera 
com s’ha fet amb la matèria orgànica. Amb l’objectiu d’aconseguir el temps de retenció hidràulic el 
primer que caldrà calcular serà la constant cinètica de primer ordre, KT, que depèn de la 
temperatura: 

             

on: 

- K20 és la constant cinètica de primer ordre a una temperatura de 20 ºC. El valor característic pel 
nitrogen és de 0,37 d

-1
. 

-   és una constant el valor típic de la qual és 1,06. 
- T és la temperatura mitjana del mes més fred de l’any. També es farà servir la temperatura del mes 

més càlid, per comprovar. 

D’aquesta manera, tenim: 

Per l’hivern, on la temperatura mínima mitja són 6 ºC: 
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Per l’estiu, on la temperatura màxima mitja són 24 ºC: 

                              

Ara, a diferència que amb el càlcul de la matèria orgànica, el temps de permanència no es calcularà 
directament, sinó que es posarà a l’equació de la cinètica de primer ordre d’eliminació de substrat, 
que es recorda tot seguit: 

 

  
                                  

  
           

   
     

on: 

- S és la concentració de nitrogen al final del procés. 
- S0 és la concentració afluent de nitrogen. 
- Atotal és l’àrea total dels aiguamolls. 
- dw és la profunditat de la làmina d’aigua, definida als criteris de disseny com 0,45 m. 
- n és la porositat del medi definida als criteris de disseny com 0,4. 
- QMD és el cabal mig diari. 
- KT és la constant cinètica de primer ordre calculada anteriorment. 

I així el que queda per l’hivern és: 

      
  

           
   

           
  

             
     

       
       

  

 
 

I el que queda per l’estiu serà: 

      
  

           
   

           
  

             
     

       
      

  

 
 

En el primer cas supera el límit en quant a concentració – molt poc, però representen un valor 
correcte pel que fa a percentatge d’eliminació, que està prop del 70 %. 

D’aquesta manera es conclou que el càlcul de l’àrea total dels aiguamolls és correcte. 

4.3.4. Comprovació hidràulica 

Mitjançant l’equació de Darcy es comprova que els aiguamolls són capaços d’absorbir tot el cabal 
que els hi arribarà. És una comprovació molt important ja que es pot donar el cas que, amb l’àrea 
obtinguda a l’apartat anterior i la divisió oportuna dels aiguamolls, el cabal d’aigua residual entrant 
superi el cabal que és capaç de tractar l’aiguamoll sense saturar-se. 

En el cas d’aquest projecte l’àrea total d’aiguamolls obtinguda a l’apartat anterior s’ha dividit entre 4 
aiguamolls, per tant: 

           
      

 
         

Un coneguda l’àrea de cada aiguamoll es poden calcular les dimensions, amplada i longitud, amb la 
relació coneguda de 2 d’ample per 1 de llarg: 
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Degut a la forma del terreny una relacio 1:2 entre l'ample i l'alçada del aiguamoll no es possible, Es 
per aixo que ho ajustarem a :  

             
          

 
        

Un cop aconseguida l’amplada dels aiguamolls es pot procedir a calcular el cabal que admeten 
mitjançant la fórmula de Darcy: 

          

on: 

- Cabal màxim que pot circular pels aiguamolls. 
- Ks és la permeabilitat hidràulica que es considera que és 10000 m/d, però que a efectes de disseny es 

multiplica per 0,1 quedant en 1000 m/d. 
- Ac és la secció de l’aiguamoll perpendicular al flux d’aigua. 
- i és el gradient hidràulic o pendent en tant per u del llit de l’aiguamoll, que és  1,0 %. 

Per tant el que quedarà és: 

                      

on: 

- A és l’amplada calculada anteriorment. 
- dll és la profunditat del llit de grava de l’aiguamoll, que s’ha dissenyat de 0,5 m. 

Per tant, 

                           
  

   
  

      

 
      

  

   
     

El cabal es divideix entre dos ja que existeixen dos aiguamolls de disseny amb una arqueta de by pass 
que divideix el cabal de sortida del tanc Imhoff entre els dos aiguamolls. Es compleix la condició de 
no sobrepassar la capacitat hidràulica del aiguamoll. 

 



 

ANNEX 10. 

CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es presenten els càlculs necessaris per tal de dimensionar les armadures del tanc 
Imhoff.  

2 DADES DE PARTIDA 

El tipus d’ambient al que es veu sotmès un element estructural ve definit pel conjunt de condicions 
físiques i químiques a les que es veuen exposats i que pot arribar a provocar la seva degradació com 
a conseqüència d’efectes diferents a les càrregues i sol·licitacions considerades en l’anàlisi 
estructural. D’acord amb la taula 8.2.2 i 8.2.3.a de la normativa EHE08 l’estructura es troba a: 

La classe general d’exposició relativa a la corrosió d’armadures IIa, per ser un element enterrat. 

La classe específica d’exposició relativa a altres processos de deteriorament diferents a la corrosió 
Qa, per ser un element situat a un ambient que conté substàncies químiques que poden provocar 
l’alteració del formigó amb una velocitat lenta. 

La resistència mínima recomanada en funció dels requisits de durabilitat, taula 37.3.2.b de l’EHE08, 
és de 30 N/mm2 (fck=30 N/mm2). 

Segons la taula 37.3.2.a, la màxima relació aigua/ciment i el mínim contingut de ciment pel formigó i 
l’ambient que tenim són: 

 Màxima relació aigua/ciment: 0.5 

 Mínim contingut de ciment: 325 kg/m3 

En funció del seu ús, els materials emprats són els següents: 

 Formigó de neteja: HM-20/P/20/IIa 

 Construcció del tanc Imhoff: HA-30/P/20/IIa-Qa 

 Armadures: Acer B 500 S (fyk=500 N/mm2) 

Els coeficients parcials de seguretat dels materials per l’estat límit últim són: 

 Formigó: γc = 1.5 

 Acer: γy = 1.15 

El recobriment del formigó és la distància entre la superfície exterior de l’armadura i la superfície de 
formigó més propera. Es defineix com a recobriment mínim d’una armadura passiva aquell que s’ha 
de verificar a qualsevol punt d’aquesta. Per tal de garantir aquests valors mínims es prescriurà en el 
projecte un valor nominal del recobriment rnom definit com: 

             

on rmin és el recobriment mínim i ∆r és el marge de recobriment. Aquest marge de recobriment és 
funció del nivell de control d’execució i en aquest cas en el que no se suposa un control intens 
d’execució pren el valor de 10 mm. El recobriment mínim, segons la taula 37.2.4.1.a de l’EHE08, és de 
40 mm. 

Pel que fa a les parets del tanc s’han fixat de 4,3 m d’alçada, 7,5 m de llarg i de 300 mm de gruix. 

3 TALUSSOS DELS AIGUAMOLLS 

Els talussos dels aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal presenten normalment pendents (V:H) 
superiors o iguals a 1:1, ja que la profunditat del llit no sol ser superior a 1 m i a que el llit està 
excavat en el terreny i reblert d’un substrat constituït per graves. Per això, s’ha optat por un pendent 
de 1:1. 

4 CÀLCUL ESTRUCTURAL DEL TANC IMHOFF 
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Per calcular l’armadura del tanc Imhoff s’ha fet l’aproximació de considerar les parets laterals com 
una successió de bigues d’un metre d’ample i de 0,30 m de cantell que tenen una longitud de 4,3 m 
(profunditat del pou). D’aquesta manera es troba la quantitat d’acer per metre lineal de depòsit. 
Obviant això, per tal de fer el càlcul de l’armadura mínima geomètrica a flexocompressió s’han 
considerat els paràmetres que marca la EHE08 per murs de formigó i acer. S’ha considerat que la biga 
està encastada en el terreny i que està recolzada en la part menys profunda degut a la limitació de 
moviments que ofereixen les parets perpendiculars a la de càlcul. 

4.1 Combinacions d'accions 

Una combinació d’accions consisteix en un conjunt d’accions compatibles que es consideren actuant 
simultàniament. 

Com a coeficients parcials de seguretat de les accions per les comprovacions de l’estat límit últim 
s’adopten els següents valors extrets de la taula 12.1.a de l’EHE08: 

 Acció permanent favorable: γG= 1,0 

 Acció permanent desfavorable: γG = 1,35 

 Acció variable favorable: γQ = 0,0 

 Acció variable desfavorable: γQ = 1,5 

Les accions que s’han tingut en compte per al càlcul i la comprovació de les estructures són les 
següents: 

 Pes propi: Fa referència al pes dels elements resistents. S’ha considerat en 25 KN/m3. 

 Empenta de terres: Pel càlcul de l’empenta de terra sobre els murs s’ha considerat una 
càrrega de 17 KN/m3 i un coeficient d’empenta al repòs de 0.5. 

 Empenta hidrostàtica: Fa referència tant als líquids emmagatzemats a l’interior del tanc 
Imhoff com a la sobrecàrrega que representa si es considera en el terreny natural. 

 Sobrecàrrega d’ús: Fa referència a aquelles accions derivades de la utilització de l’estructura. 
Tenint en compte que sobre els elements estructurals que es dissenyen no hi ha previsió de 
circulació de tràfic rodat la sobrecàrrega d’ús s’ha considerat d’10 KN/m2. 

S’han considerat les dues combinacions d’accions següents. La variable x fa referència a l’eix 
longitudinal de la biga considerada, estant l’inici de l’eix al recolzament i a l’extrem, per x=L, 
l’encastament. 

Combinació I: Terreny saturat i dipòsit buit. 

                             

                                    

Combinació II: Terreny sec i dipòsit ple. 

                              

                                    

Les sol·licitacions degut a la segona hipòtesi de càlcul són molt menors a la primera considerada, així 
que no s’han estudiat. 

4.2 Lleis d'esforços 

Les lleis d’esforços i les accions de càlcul resultants de la combinació d’accions estudiada, la 
combinació I, en el punt de l’encastament, que és el més sol·licitat, són les següents. 

Pel moment flector, 
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Pel tallant, 

     
          

  
 
            

  
          

Per l’axil, 

                             

4.3 Dimensionament a flexocompressió 

Per tal de dur a  terme el dimensionament a flexocompressió cal establir, primer de tot, quins seran 
els nostres moments de càlcul. 

Així, d’aquesta manera es defineixen el flector de càlcul Md i l’axil de càlcul Nd següents: 

             

          

Pel que fa a les característiques dels materials, acer i formigó, s’han d’obtenir les seves resistències 
de càlcul a partir de les seves resistències característiques. 

Resistència de càlcul de l’acer: 

    
   

    
 
   

    
     

 

   
 

Resistència de càlcul del formigó: 

    
   
   

 
  

   
    

 

   
 

El següent pas en el dimensionament a flexocompressió és el càlcul dels recobriments de les 
armadures. Per tal de continuar cal fer unes hipòtesis sobre les armadures que s’utilitzaran; així, es 
considera que les armadures que s’empraran seran, tant per l’armadura longitudinal com per 
l’armadura transversal de 12 mm de diàmetre. Amb això es pot den trobar: 

El recobriment nominal, 

                         

El recobriment mecànic, 

      
          

  
 
       

  

 
       

Per tant el cantell útil de la secció que s’està calculant serà, 

                     

Per tal de continuar amb el dimensionament, cal saber si s’està en condicions de grans excentricitats 
o no, fet que condiciona el dimensionament. 

Càlcul de l’excentricitat, 

  
  

  
   

 

 
 
         

   
     

   

 
             

Mentre que la condició amb la que s’ha de comparar és: 

                      

Que si les comparem, 
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Per tant s’està en les condicions de grans excentricitats. Un cop conegut això, es pot passar al càlcul 
de les quanties necessàries d’armadures. 

                    
              

                                         

                                       

                            

             
      

    
                

        

          
       

           

    
   
   

 
          

   
            

On As1 representa la quantia d’armadura necessària per resistir les sol·licitacions de càlcul. Cal 
comprovar però, que aquesta quantia d’armadura sigui superior a les quanties mínimes d’armadures. 
En cas de no ser-ho s’haurà d’imposar la quantia mínima d’armadura de càlcul. 

Armadura mínima mecànica: 

           
   
   

               
  

   
            

Armadura mínima geomètrica pel cas de bigues de formigó amb acer B500S: 

   
 

    
    

 

    
                   

Armadura mínima geomètrica pel cas de murs de formigó amb armadures d’acer B500S: 

   
   

    
    

   

    
                  

L’armadura mínima que s’hauria de col·locar es l’armadura mínima geomètrica corresponent a les 
bigues, ja que hem fet la suposició que la paret del tanc es una successió de bigues. De totes maneres 
això implicaria sobredimensionar l’armadura i, com es pot veure mitjançant l’armadura mínima 
geomètrica pel cas de murs de formigó, l’armadura que es dimensionarà és de 960 mm2. 

Ara cal saber quin és el número de barres que cal col·locar per tal d’aconseguir l’armat mínim. El 
càlcul es fa amb barres de 12 mm de diàmetre ja que és la hipòtesi de partida, i així, si s’obté un 
resultat correcte, no caldrà redimensionar-ho tot per unes barres diferents, ja que s’haurien de 
modificar els recobriments dels que s’ha partit a l’inici dels càlculs. 

L’àrea que omple una barra de 12 mm de diàmetre i la quantia d’armadura que s’ha de dimensionar 
són: 

                     

          
  

Per tant el número de barres serà: 

          
  

      
 
    

     
                                    

Així es necessiten 13 barres de 12 mm de diàmetre per tal d’armar a flexocompressió l’element que 
s’està estudiant. Per tal de conèixer la separació entre les barres, la EHE estableix que: 
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Per tant l’armadura longitudinal resultat del dimensionament a flexocompressió serà de barres de 13 
mm de diàmetre col·locades cada 7 cm. 

4.4 Dimensionament a tallant 

Pel dimensionament a tallant es fa servir el tallant de càlcul, Vd, el valor del qual s’ha calculat 
anteriorment i és: 

            

Aquest moment de càlcul haurà de ser més petit que els moments teòrics VU1 i VU2.  

Es comença pel càlcul de VU1, 

                
           

        
 

on,  

K = 1 

f1cd = 0,6·fcd = 0,6·20 = 12 N/mm2 

b0 = 1000 mm 

d = 232 mm 

θ = 45º 

α = 90º 

Per tant, 

                
           

        
                           

Que és major que Vd, per tant el primer criteri es compleix. 

Pel que fa a VU2, 

     
    

  
               

 
         

         

on, 

  
   

  
  

 
   

        
          

       

                                 
     

   
     
    

 
  
    

 
      

        
            

     
   

 
    

   

   
        

Per tant, 
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Així que es necessitarà armadura de tallant, que es calcula a continuació. 

        
     

  
  

 
             

 
                      

Com que VU2 és més gran que Vu2mins, es seguirà el càlcul amb VU2 pels càlculs, 

            

on, 

Vsu representa la contribució de l’armadura transversal de l’ànima. 

Vcu representa la contribució del formigó. 

Així, i considerant que  α = 90º  i θ = 45º , es pot prosseguir amb, 

     
    

  
               

 
         

             

Un cop fet això ja es pot calcular Vsu. 

                               

A més, tal com especifica la EHE08, 

                                       

Així que es pot afirmar que, 

           
   

 
 

Aquest resultat s’ha de comparar amb l’armadura mínima necessària definida per la instrucció. 

       
       
         

 
        

 
    

         
     

   

 
     

S’haurà de col·locar doncs, l’armadura mínima de tallant. Per tant la disposició serà: 

          
       

 

 
 

on, 

nr és el nombre de branques i es considerarà igual a 2. 

         

Així que, 

   
       

 

        
 
       

     
                

Per tant es col·locaran barres de 12 mm de diàmetre cada 23 cm. 

5 CONCLUSIÓ 

El tanc Imhoff projectat consisteix en un dipòsit de planta rectangular, de mides útils, de 7,5 m de 
longitud i 6 m d’amplada. Les parets laterals tenen una alçada de 4,3 m. L’espessor de les parets 
laterals i de les interiors és de 0,30 m i el de la solera de 0,35 m. L’armadura longitudinal està 
composada per ϕ12 cada 7 cm i la transversal per ϕ12 cada 23 cm. 

La construcció es realitzarà en diferents fases però sense juntes de dilatació. L’obra es completa amb 
la impermeabilització dels paraments i de les conduccions hidràuliques. El replè de les terres es farà 
un cop s’hagi finalitzat l’estructura. 
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Pel que fa als aiguamolls construïts, aquests presenten, de forma general, uns talussos amb un 
pendent igual o superior a 1V:1H ja que la profunditat del jaç no acostuma a superar el metre i, a 
més, aquest està reblenat amb graves. Tenint en compte aquestes consideracions, el talús adoptat és 
l’1H:1V. 



 

ANNEX 11. 

CÀLCULS HIDRÀULICS 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest Annex es presenten els resultats i hipòtesis de dimensionament de les infraestructures 
hidràuliques que conformen aquest projecte. Aquestes estructures són la xarxa de col·lectors que 
porten l’aigua des dels actuals punts d’abocament fins a la EDAR, el col·lector de retorn de l’aigua 
depurada al riu Gaià i les bombes i els elements necessaris per al flux de l’aigua dins de la planta.  

2 CABALS CONSIDERATS 

Els cabals per al dimensionament s’han adoptat seguint els següents criteris: 

 El cabal màxim correspon a 10 vegades el cabal mig de tractament de la EDAR (2 vegades el 
cabal màxim de pretractament). D’aquesta manera es considera l’efecte de la pluja, ja que la 
xarxa de clavegueram al nucli de Gerb no és separativa. 

Qmax = 10 x 4,05 l/s= 40,5 l/s 

 El cabal mínim correspon al 20 % del cabal mig de tractament de la EDAR. 
Qmin = 0,20 x 4,05 l/s= 0,81 l/s 

3 COL·LECTORS 

3.1 Descripció general 

En aquest apartat es dimensiona els col·lectors necessaris per a connectar tot el municipi de Gerb a 
la depuradora de disseny. Les dades bàsiques a determinar és el diàmetre dels col·lectors i la 
pendent mínima y màxima d'aquests. 

El nucli de Gerb disposa d'una xarxa de sanejament, que es pot veure al document 2, plànol 4, on es 
pot observar que tots els col·lectors existents són per gravetat. Als punts d'abocament al barranc del 
Macip seran els òptims per a desviar les aigües residuals a la nova EDAR. 

L' urbanització de Cantaperdius disposa de xarxa de sanejament, per contra, aquesta no està 
connectada al clavegueram del nucli de Gerb. És per això que es proposa una connexió d'aquesta 
xarxa amb el clavegueram del nucli de Gerb. 

3.2 Criteris de disseny 

El col·lector projectat serà circular i de polietilè.  La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. mostra una secció d’aigua a la canonada. L’àrea d’aigua, expressada en funció de h i α 
serà necessària per calcular la velocitat del flux d’aigua pel col·lector. 

 

Figura 1. Secció d'un col·lector 
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El diàmetre inicial per al dimensionament del col·lector serà el mínim imposat per l’ACA (315 mm), ja 
que els volums d’aigua són bastant petits i possiblement el diàmetre mínim ja serà suficient. En cas 
que no fós així, es farien iteracions amb diàmetres superiors. 

Els criteris per al traçat de la planta del col·lector son: 

 Aprofitament del camins existents per a facilitar el accés durant les obres o futures 
reparacions. 

 Longitud mínima del traçat, amb la finalitat de minimitzar les pèrdues de carga y abaixar els 
costos. 

 Afectar de manera mínima a tercers, fent passar el col·lector paral·lel als camins, llindars 
entre parcel·les, etc. 

Els criteris de traçat en alçat són els següents: 

 Conducció per gravetat sempre que sigui possible, doncs és la solució més econòmica i 
mediambientalment sostenible comparada amb la canonada d'impulsió, tant en la fase de 
construcció com l'explotació. 

 Ajustar les pendents al terreny per evitar l'excavació de rases de gran profunditat, sempre 
que compleixin les velocitats mínimes i màximes. 

 Ajustar les pendent de forma que no es produeixin ressalts que portin a un augment de calat 
en els punts de canvi de pendent. 

 Coincidència dels canvis de pendent en alçat i els canvis de direcció en planta, amb l'objectiu 
de reduir la construcció de pous entremitjos. 

3.2.1 Velocitats màximes i mínimes de circulació 

Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les juntes i de les 
soleres dels col·lectors que constitueixen la xarxa de sanejament .Per aquesta raó, cal limitar la 
velocitat mitja de circulació (en condicions de cabal màxim), no essent convenient que es sobrepassi 
el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap cas a 5 m/s.  

Per altra banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de permetre 
l’autoneteja de la xarxa, és a dir, per a que pugui arrossegar la matèria que es sedimenta en el fons 
dels col·lectors. Es considera que es compleixen les condicions d’autoneteja quan es la velocitat de 
circulació és igual o superior a 0,4 m/s.  

3.2.1 Pous de registre 

És necessari col·locar un pou de registre o un pou de visita al llarg de la xarxa de col·lectors, per tal de 
poder-hi realitzar reparacions, inspeccions o mesures. Per tal de facilitar la construcció, i evitar 
possibles problemes d’erosió, se’n col·locarà un a cada punt en que es produeixi un canvi de direcció. 
A més a més, es recomana posar-los a una distància d’uns 50 m, intentant no superar en cap cas els 
100 m de separació. 

3.3 Mètodes de càlcul 

3.3.1 Disseny de la canonada d'impulsió 

La impulsió dissenyada es projecta en el nord del nucli urbà, que segueix la carretera de Gerb sortint 
de Balaguer (LV-9047). El pou de bombeig projectat serà prefabricat de 1,20 m de diàmetres com 
fons cònic de pendent suficient per evitar sedimentacions. 
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El pou portarà una arqueta en la superfície on es col·locaran les vàlvules corresponents. El 
començament i la parada de les bombes es farà mitjançant unes sondes de nivell. El pou tindrà una 
exclosa d'emergència. Els elements principals a definir són: 

 El caudal d'aigua a impulsar (des de Qm a 5·Qm). No es considerarà la població de l'any 
horitzó per al disseny de les bombes ja que seria sobredimensionar l'equip d'impulsió. 
S'entén que quan la població augmenti el suficient es reemplaçarà amb facilitat. Recordem 
que la població de d'urbanització de Cantaperdius és aproximadament el 40% de la població 
total del municipi. 

 Diàmetre de la canonada d'impulsió (D) 

 Altura d'aspiració (ha): des del nivell més baix de l'aigua en la presa de l'aigua fins al eix de la 
bomba. 

 Altura geomètrica d'elevació (hg): des de el nivell més baix de la presa fins al punt més alt de 
la conducció. 

 Altura manomètrica (hf): igual a la suma de l'altura geomètrica incrementada en les pèrdues 
de càrrega, tant les localitzades (hm) com les contínues.  

Per a seguir amb consonància al conjunt de les canonades que s'implementaran en tot el projecte, el 
diàmetre interior escollit per a aquest col·lector serà de 500 mm. Al tractar-se de només un 40 % de 
la població del nucli, el diàmetre compatible podria ésser de fins a 200 mm (interior). De totes 
formes, per a poder aconseguir una homogeneïtat, una rebaixa del preu de la canonada, evitar 
confusions a l'hora de la construcció i estar en consonància amb la xarxa actual de sanejament, 
utilitzarem un diàmetre major. 

Al utilitzar bombes submergides dins del mateix pou de recollida, no existeix altura d'aspiració sinó 
que la presa de les aigües es fa directament per la bomba. 

La altura d'impulsió s'obté com al desnivell entre el eix de la bomba i el punt més alt de la conducció. 
En aquest cas la bomba es troba situada a cota 229,7 m y el punt més alt de la conducció es troba a 
242,8 m. L'altura d'impulsió és 13,1 metres. La canonada d'impulsió s'executarà pel lateral de la 
carretera. 

Per a poder impulsar l'aigua de manera òptima i segons els pous de registre establerts, col·locarem 
una o diverses bombes a cada pou de registre, per tant, segons es pot observar al document 2 
Plànols, l'altura geomètrica màxima que s'ha de vèncer és de 2,8 metres. 

               
  

 
                              

  

 
 

                                        

En els llocs on es produeixi un canvi de direcció o pendent en la canonada d'impulsió, aquesta 
s'haurà de recolzar en un reforç de formigó en massa prèviament realitzat. Amb això es pot evitar la 
soscavació resultant de la vibració de l'impulsió. 

Per obtenir l'altura manomètrica, s'ha de sumar les pèrdues de càrrega en la canonada. 

En l'obtenció de les pèrdues de càrrega en la canonada, s'ha de tenir en compte tots els elements 
que les poden produir, des de el colze de sortida de la bomba fins al punt d'entrega a la canonada. 
Les pèrdues de càrrega poden ser contínues (degudes a la fricció) i localitzades (per la presència 
d'elements com vàlvules, colzes, etc.). Per a calcular les pèrdues hem de tenir en compte que la 
canonada d'impulsió té una longitud de 2048 m. 
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De les diverses equacions que s'utilitzen habitualment per la valoració de les pèrdues contínues y 
localitzades, s'ha escollit la de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, per ser d'utilització universal y 
estar àmpliament contrastada. 

 

  
        

  
     

 
    

     
  

On Re és el número de Reynolds. 

A partir del valor de f, tota les pèrdues contínues y localitzades s'expressen com altura de velocitat i 
tenen l'expressió: 

   
      

     
                

     

   
 

L'altura de les bombes s'ha calculat com la suma de les altures corresponents a totes les pèrdues 
individuals, cada una d'elles obtinguda com el producte del seu coeficient Km amb el número 
d'elements existents. 

La bibliografia revisada ens mostra que, suposant que les pèrdues són del mateix ordre que l'altura 
geomètrica a vèncer (segons el nostre disseny serien més baixes), la bomba a utilitzar seria de les 
més petites que es fabriquen al mercat. 

És a dir, suposant que hf = 
hg + pèrdues = 5,0 metres, 
la bomba a utilitzar seria 
del tipus SuperVortex 
Impeller SV014CL o amb 
característiques similars. 
Com es pot veure en la 
figura 2, per a un caudal 
punta de 19,6 m3/h, és 
suficient col·locar la 
bomba més petita del 
disponible. 

 

 

 

Així doncs, les característiques de la bomba escollida han de ser com les mostrades en la figura 3 o 
similars. 

Figura 2. Bomba a escollir segons altura a vèncer vs caudal 
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Figura 3. Característiques de les bombes escollides 

Es col·locaran dues bombes a cada pou per a garantir el servei en cas d'averia d'alguna d'elles. 

Col·lector d'impulsió 

Material PEAD 
Coeficient de Manning 0.009 

Diàmetre interior 500 mm 
Altura geomètrica Màx 2,8 m 

Q punta 19,6 m3/h 
Longitud 2048 m 

Arquetes de control 8 
Taula 1. Resum de paràmetres de disseny del col·lectors d'impulsió 

 

Bomba d'impulsió 

Tipus Submergible super vortex 
Unitats 16 (8 en funcionament i 8 de reserva) 

Diàmetre interior 500 mm 
Altura geomètrica Màx 2,8 m 

Rendiment 60 % 
Potència necessària 2,3 kw 

Taula 2. Resum de paràmetres de disseny de les bombes 

3.3.2 Col·lector de gravetat 

Per al càlcul de col·lectors per gravetat s'establirà una limitació superior i inferior de velocitat de 
circulació amb l'objectiu de aconseguir un millor funcionament del sistema, així com allargar la vida 
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útil dels col·lectors. La limitació superior de la velocitat de circulació de l'aigua en el col·lector es basa 
en limitar l'erosió que poden produir les sorres o altres sòlids minerals que son transportats per 
l'aigua. Considerant el caudal màxim, es pot adoptar una hipòtesis d'una velocitat màxima 5m/s. 

L'adaptació de les velocitats mínimes determinarà la necessitat d'evitar la sedimentació de sòlids 
transportats per aigües residuals, de manera que la canonada arribarà a tenir un funcionament 
d'auto neteja. La velocitat mínima ha de superar els 0,5 m/s. Aquest valor es considera el límit 
inferior. Si no és possible arribar a la velocitat mínima, es preveurà inspeccions i neteges periòdiques 
dels col·lectors. 

Els col·lectors s'ompliran, com a màxim, un 75% de la seva secció. Les pendents s'adaptaran a tots els 
criteris mínims de manera que les velocitats màximes i mínimes siguis respectades. 

Per a la realització dels càlculs hidràulics dels col3lectors en gravetat, s'ha utilitzat la fórmula de 
Manning, una de les fórmules empíriques del moviment uniforme en canals i canonades, y que 
proporciona resultats força exactes. 

  
 
 
    

 
 

 
                                  

   
 
    

 
 

 
 

On: 

 v : velocitat mitja de circulació en m/s 

 Rh : radi hidràulic en m 

 I : pendent de la llera m/m 

 Q : caudal circulant en m3/s 

 n : rugositat de les parets 

 A : àrea mullada 

Pel que fa a l’àrea mullada, el seu càlcul es fa segons: 

  
           

 
 

on, 

r és el radi del col·lector 
θ és l’angle del sector de la circumferència del col·lector mullat. 

Sent el calat el resultat d’aplicar, 

         
 

 
  

Pel que fa al radi hidràulic i al perímetre mullat, els seus càlculs es fan amb 
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Els coeficients de Manning utilitzats en aquest annex són els següents: 

Material canonada Coeficient de Manning 

PE o PVC 0,009 
Formigó 0,013 

Acer revestit 0,012 
Fosa dúctil nova 0,011 
Fosa dúctil vella 0,014 

Taula 3. Coeficients de Manning considerats 

Per el cas del disseny del col·lector d'arribada (que connectarà al punt final de la xarxa de 
clavegueram amb l'arqueta d'entrada a l'estació depuradora) es consideraran col·lectors d'entre 300 
i 600 mm de diàmetre. S'escolliran les canonades de diàmetre interior 500 mm i exterior 575 mm de 
tipus PEAD. Aquesta elecció ha estat feta en sintonia amb la xarxa actual de clavegueram.  

Actualment la majora de la xarxa és de formigó DN50 (500 mm de diàmetre interior) i alguns dels 
nous trams són fets amb canonades de PEAD DN40 (400 mm de diàmetre interior). Segons es pot 
observar al document 2 Plànols la xarxa de tipus gravetat és la que uneix la part sud del clavegueram 
amb l'EDAR. És per això que s'ha escollit mantenir el diàmetre de la canonada existent més gran. 

La cota del terreny al primer punt es considera 235 m i la cota actual del terreny a la zona on està 
prevista l'EDAR és de 229,6 m. De manera genèrica, i suposant que l'arqueta d'entrada estarà al 
mateix nivell que el del terreny existent, en dona una pendent mitja de 2,5 %. 

En cap cas l'aigua arriba a un calat igual al radi de la canonada. Aquesta es troba de forma general a 
una profunditat superior al metre. Interessa que es trobi el més pròxim possible de la superfície per a 
evitar fer rases profundes i per a poder inspeccionar de manera senzilla els pous en cas de necessitat. 
La profunditat idònia per als pous de registre és trobe entre 1 i 3 metres. 

A continuació es mostren els detalls de càlcul dels col·lectors. 

Col·lector de gravetat 

Material PEAD 
Coeficient de Manning 0.009 

Diàmetre interior 500 mm 
Velocitat màxima 5 m/s 

Q màxim 145,7 m3/h 
Velocitat mínima 0,5 m/s 

Q mínim 2,9 m3/h 
Taula 4. Resultat del disseny del col·lectors 

Es poden trobar les comprovacions realitzades en l'annex d'aquest document on es fan els càlculs 
adients per a comprovar les velocitats màximes i mínimes de circulació de les aigües per les 
canonades segons el diàmetre escollit. 

A l’interior de l’EDAR s’ha decidit col·locar una arqueta que rebi a aquest col·lector i que, a la vegada, 
faci la funció de desbast de gruixuts. En aquesta mateixa arqueta s’ha col·locat un canonada de 500 
mm de diàmetre que funcionarà com a element de regulació del cabal en cas d’un fort episodi de 
pluges; aquesta canonada està emmarcada dins del by-pass de l’EDAR. 

Tenint en compte els valors dels cabals amb els que treballem, les canalitzacions a l’interior de les 
instal·lacions no requereixen un diàmetre superior als 500 mm. Les canalitzacions interiors 
s’instal·laran amb un pendent no superior al 10 % i no inferior a l’1 %. 
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De cara a recollir l’escorrentia superficial produïda per la pluja que cau a l’interior de la parcel·la s’ha 
disposat d’un canaló de manera perimetral amb un pendent intern d’un 1 %. L’aigua recollida és 
conduïda cap a un punt de la parcel·la des d’on es dóna sortida cap a l’exterior d’aquesta. 

3.3.3 Col·lector de sortida 

Els càlculs hidràulics corresponents al emissari d'entrega del efluent s'ha realitzat de manera similar 
al col·lector. S'adjunta, en l'annex d'aquest document, el càlcul per al disseny del col·lector de sortida 
de l'EDAR. L'emissari tindrà una longitud de 9 m i serà de PEAD seguint la línia anterior. El diàmetre 
previst, igualment que l'anterior, serà de 500 mm. 

Les velocitats màximes en aquest cas seran de 0,5 m/s pel caudal mig i 5 m/s pel caudal màxim. Per al 
disseny d'aquest col·lector s'utilitzarà el caudal de dilució de les aigues depurades que, en aquest cas, 
és el mateix que el caudal que entra en l'EDAR. 

Com es pot veure al càlculs, la velocitat màxima exigida es compleix. De totes formes, es protegirà el 
medi receptor per a evitar l'erosió de la ribera del riu. 

S'executarà un broquet de formigó a la cota de la solera i unes aletes de protecció del formigó armat. 
Els talussos generats s'estabilitzaran amb escullera que protegirà el tub i l'integrarà a l'obra de 
sortida en el entorn. 

El resultat del disseny del col·lector de sortida de l'EDAR és el següent: 

Col·lector de sortida 

Material PEAD 
Coeficient de Manning 0.009 

Diàmetre interior 500 mm 
Velocitat màxima 5 m/s 

Q màxim 145,7 m3/h 
Velocitat mínima 0,5 m/s 

Q mínim 14,6 m3/h 
Punt de partida Sortida de l'EDAR 

Cota del punt de partida 229,2 m 
Punt d'arribada Rivera del torrent del Macip 

Cota del punt d'arribada 228,9 m 
Taula 5. Resultat del disseny del col·lector de sortida de l'EDAR 

4 CONCLUSIÓ 

Per a adaptar-nos al màxim possible a la xarxa de clavegueram actual s'ha disposat un diàmetre 
uniforme en tots els col·lectors de nova implantació. Per contra, podem dir que, només en el cas del 
col·lector de sortida, ens dona unes velocitats màximes al límit del admissible. Tal i com s'ha explicat 
anteriorment, es procedirà a protegir el medi receptor. 

Els diàmetres utilitzats per als col·lectors de gravetat són de 500 mm interiors. 

Per a la canonada d'impulsió que uneix l' urbanització de Cantaperdius i el nucli de Gerb, s'ha 
disposat un col·lector de les mateixes dimensions (500 mm de diàmetre interior) i 16 bombes del 
tipus SuperVortex Impeller SV014CL. 

5  ANNEXOS 
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5.1 Càlculs del col·lector per gravetat: 

 
CÁLCULO DE CALADO NORMAL EN TUBERÍAS (Formulación de Manning) 

             

 
1. INTRODUCCIÓN 

         

             

 
La velocidad media de circulación del agua a lámina libre por una conducción queda determinada por 

 
 

        

         

         

  
Donde: v velocidad media del agua, m/s 

   

   
n parámetro adimensional dependiente de la rugosidad de la pared 

    
para una tubería plástica, de polipropileno, se ha tenido en cuenta 1/n = 125 

   
j pérdida de carga continua, por unidad de longitud, m/m 

 

   
S área de la sección del flujo de agua, m

2
 

  

   
RH radio hidráulico, m 

     

     

 

     

          

          

   
Donde: Pmojado Perímetro mojado, m  

  

        

 

  

 
El caudal que circula por esa sección será 

  

             

             

             

 
2. SECCIÓN CIRCULAR 

        

             

  

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
En el caso de tener una sección circular tanto v como S (y RH  

 
El calado, h, se determinará también a partir del mismo ángulo. 

  

             

 
La tubería contará con un diámetro interior R: 

     

             

 
Dint 500 mm 

         

 
Rint 250 mm 

         

  
0,25 m 

         

             

 
3. CAUDALES CIRCULANTES Y CONDICIONANTES AL DISEÑO 

  

             

  
944 heq 

         

  
217 l/hab·dia 

       

             

 
Qm 350 m

3
/d 

         

SjR
n

1
v 2

1
3

2

H


mojado

H
P

S
R 

SvQ 
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0,00405 m

3
/s 

         

 
Qpunta 10xQm 

          

  
0,04046 m

3
/s 

 
145,67 m

3
/h 

      

 
Qmín 0,2xQm 

          

  
0,00081 m

3
/s 

 
2,9133 m

3
/h 

      

             

 
Los condicionantes que se tendrán en cuenta son: 

   

             

 
La velocidad máxima de circulación es de 5 m/s, condición que se cumple en todos los casos para 
pendiente mínima y máxima. 

 
En cuanto a la velocidad mínima, expresada en metros por segundo debe ser superior a 0,5 m/s, de modo 
que no se produzcan problemas de circulación de aguas fecales. 

             

 
3.1. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES MÁXIMAS 

   

             

 
Qpunta 10xQm 

          

  
0,04046 m

3
/s 

         

 
vmax 5 m/s 

         

 
n 0,009 

          

 
R 0,25 m 

 
A sección 0,196 

   
vmax 5,000 m/s 

 
1/n 111,111 

       
Q max 0,040 m

3
/s 

          
A max 0,008 m

2
 

 
j 3,20% m/m 

 
Éste valor es el que se cambia  0,259 rad 

          
y 0,002 m 

 
 0,12948 rad 

 
valor a partir de Manning Am 0,0000901 m

2
 

 
h 0,00209 

  
0% del diámetro 

 
Pm 0,065 m 

 
Sm 0,00809 m

2
 

 
4% de la sección total Rh 0,001 m 

 
Pm 0,06474 m 

         

 
RH 0,125 m 

         

 
v 4,96904 m/s 

         

 
Q 0,04021 m

3
/s 

         

  
-0,0003 dif 

         

             

             

 
3.2. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES MÍNIMAS 

   

             

 
Qmín 0,2xQm 

          

  
0,00081 m

3
/s 

         

 
vmIN 0,5 m/s 

         

             

 
R 0,25 m 

 
A sección 0,196 

   
v min 0,500 m/s 

 
1/n 111,111 

       
Q max 0,00081 m

3
/s 

          
A max 0,0016 m

2
 

 
j 1,400% 

  
Se adopta un mínimo constructivo 
de 0,5% 

 0,0518 rad 

          
y 0,0001 m 

 
 0,0259 rad 

      
Am 0,0000 m

2
 

 
h 8,4E-05 

  
0% del diámetro 

 
Pm 0,0129 m 

 
Sm 0,00162 m

2
 

 
0,0082 de la sección total Rh 0,0001 m 

 
Pm 0,01295 m 
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RH 0,125 m 

         

 
v 3,28671 m/s 

         

 
Q 0,00532 m

3
/s 

         

  
0,0045 dif 

         

             

             

 
3.3. COMPROBACIÓN DE PENDIENTES DE OBRA 

   

             

 
Se comprueba a continuación la sección para pendientes mínimas y máximas definidas 

             

 
Qpunta 10xQm 

          

  
0,04046 m

3
/s 

         

             

 
R 0,25 m 

         

 
1/n 111,111 

          

             
  PENDIENTE MÁXIMA                 

                          

  j 3,20% m/m   Un poco por encima del valor establecido como pendiente máxima 

                          

   0,259 rad                   

  h 0,00834     2% del diámetro         

  Sm 0,01619 m
2
   8% de la sección total       

  Pm 0,12948 m                   

  RH 0,125 m                   

  v 4,96904 m/s   < 5 m/s             

  Q 0,08042 m
3
/s                   

    0,04 dif                   

                          

  PENDIENTE MÍNIMA                 

                          

  j 1,40% m/m                   

                          

   0,0518 rad                   

  h 0,00034     0% del diámetro         

  Sm 0,00324 m
2
   2% de la sección total       

  Pm 0,0259 m                   

  RH 0,125 m                   

  v 3,28671 m/s   > 0,5 m/s             

  Q 0,01064 m
3
/s                   

    -0,0298 dif                   

 

5.2 Càlculs del col·lector de sortida: 

CÁLCULO DE CALADO NORMAL EN TUBERÍAS (Formulación de Manning) 

            
1. INTRODUCCIÓN 

         

            
La velocidad media de circulación del agua a lámina libre por una conducción queda determinada por 

 

  
           SjR

n

1
v 2

1
3

2

H
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Donde: v velocidad media del agua, m/s 

   

  
n parámetro adimensional dependiente de la rugosidad de la pared 

   
para una tubería plástica, de polipropileno, se ha tenido en cuenta 1/n = 125 

  
j pérdida de carga continua, por unidad de longitud, m/m 

 

  
S área de la sección del flujo de agua, m

2
 

  

  
RH radio hidráulico, m 

     

    

 

     

         

         

  
Donde: Pmojado Perímetro mojado, m  

  

            
El caudal que circula por esa sección será  

  

         

            

            
2. SECCIÓN CIRCULAR 

        

            

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      
En el caso de tener una sección circular tanto v como S (y RH  

El calado, h, se determinará también a partir del mismo ángulo. 
  

            
La tubería contará con un diámetro interior R: 

     

            
Dint 500 mm 

         
Rint 250 mm 

         

 
0,25 m 

         

            
3. CAUDALES CIRCULANTES Y CONDICIONANTES AL DISEÑO 

  

            

 
944 heq 

         

 
217 l/hab·dia 

       

            
Qm 350 m

3
/d 

         

 
0,00405 m

3
/s 

 
14,567 

       
Qpunta 10xQm 

          

 
0,04046 m

3
/s 

 
145,67 m

3
/h 

      
Qmín 0,2xQm 

          

 
0,00081 m

3
/s 

 
2,9133 m

3
/h 

      

            
Los condicionantes que se tendrán en cuenta son: 

   

            

mojado

H
P

S
R 

SvQ 



Projecte de l'EDAR i dels col•lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Os de Balaguer (Noguera) 

 

15 
 

La velocidad máxima de circulación es de 5 m/s, condición que se cumple en todos los casos para pendiente 
mínima y máxima. 

En cuanto a la velocidad mínima, expresada en metros por segundo debe ser superior a 0,5 m/s, de modo que 
no se produzcan problemas de circulación de aguas fecales. 

            
3.1. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES MÁXIMAS 

   

            
Qpunta 10xQm 

          

 
0,04046 m

3
/s 

         
vmax 5 m/s 

         
n 0,009 

          
R 0,25 m 

 
A sección 0,196 

   
vmax 5,000 m/s 

1/n 111,111 
       

Q max 0,040 m
3
/s 

         
A max 0,008 m

2
 

j 3,25% m/m 
 

Este valor es el que cambias  0,259 rad 

         
y 0,002 m 

 0,12948 rad 
 

valor a partir de Manning Am 0,0000901 m
2
 

h 0,00209 
  

0% del diámetro 
 

Pm 0,065 m 

Sm 0,00809 m
2
 

 
4% de la sección total Rh 0,001 m 

Pm 0,06474 m 
         

RH 0,125 m 
         

v 5,00771 m/s 
         

Q 0,04053 m
3
/s 

         

 
6E-05 dif 

         

            
3.2. DETERMINACIÓN DE PENDIENTES MÍNIMAS 

   

            
Qmín Qm 

          

 
0,00405 m

3
/s 

         
vmin 0,5 m/s 

         

            
R 0,25 m 

 
A sección 0,196 

   
v min 0,500 m/s 

1/n 111,111 
       

Q max 0,00405 m
3
/s 

         
A max 0,0081 m

2
 

j 3,250% 
  

Se adopta un mínimo constructivo 
de 0,4% 

 0,2590 rad 

         
y 0,0021 m 

 0,12948 rad 
      

Am 0,0001 m
2
 

h 0,00209 
  

0% del diámetro 
 

Pm 0,0646 m 

Sm 0,00809 m
2
 

 
0,0412 de la sección total Rh 0,0014 m 

Pm 0,06474 m 
         

RH 0,125 m 
         

v 5,00771 m/s 
         

Q 0,04053 m
3
/s 

         

 
0,0365 dif 

         

            
3.3. COMPROBACIÓN DE PENDIENTES DE OBRA 

   

            
Se comprueba a continuación la sección para pendientes mínimas y máximas definidas 
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Qpunta 10xQm 
          

 
0,04046 m

3
/s 

         

            
R 0,25 m 

         
1/n 111,111 

          

            
PENDIENTE MÁXIMA 

        

            
j 3,25% m/m 

 
Un poco por encima del valor establecido como pendiente máxima 

            
 0,259 rad 

         
h 0,00834 

  
2% del diámetro 

    
Sm 0,01619 m

2
 

 
8% de la sección total 

   
Pm 0,12948 m 

         
RH 0,125 m 

         
v 5,00771 m/s 

 
< 5 m/s 

      
Q 0,08105 m

3
/s 

         

 
0,0406 dif 

         

            
PENDIENTE MÍNIMA 

        

            
j 3,25% m/m 

         

            
 0,2590 rad 

         
h 0,00834 

  
2% del diámetro 

    
Sm 0,01619 m

2
 

 
8% de la sección total 

   
Pm 0,12948 m 

         
RH 0,125 m 

         
v 5,00771 m/s 

 
> 0,4 m/s 

      
Q 0,08105 m

3
/s 

         

 
0,0406 dif 

         
 
 



 

ANNEX 12. 

EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
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1. INTRODUCCIÓ 

La construcció d’una infraestructura comporta l'ocupació de terrenys tant de manera temporal com 
de manera definitiva. Aquest annex fa un recull de les afectacions dels béns dels propietaris i els 
serveis afectats per a la construcció d’una infraestructura pel bé comú, l’EDAR de Gerb. 

Les obres definides en el projecte contemplen trams d’obra lineal i la implantació d’una EDAR per a la 
depuració de les aigües residuals del nucli de Gerb. 

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques de l’ACA, s’estableixen diferents tipus d'afectació de béns. 
En aquest projecte es consideraran tres: les expropiacions, servitud de pas i ocupació temporal. 

S’ha procedit a la tramitació de l’expedient d'expropiació per a ocupació dels terrenys que es veuran 
afectats per l'execució de l’obra. Segons l’article 15.16 del Reglament de la Llei d'Expropiació forçosa 
del 1954 es permet la despulla de drets o béns als propietaris per una causa publica o d’interès 
social. 

Es coneixeran amb precisió la superfície física real dels terrenys afectats, les zones de servitud de pas 
i les d'ocupació temporal. 

A més a més, es detecten els serveis (aigua, electricitat, gas, telefonia, etc) que poden quedar 
afectats per la construcció. Aquest estudi és necessari per a la seguretat dels treballadors durant 
l’execució de la obra i per a garantir que cada un dels serveis funcionen de forma constant i efectiva. 

2. EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS 

2.1. General 

El tipus d’afeccions considerades presenten les següents característiques: 

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

 Servitud de pas: S’estableix una franja de 3,00 metres d’amplada en tota la longitud de la 
canonada, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres pel manteniment, i, si 
s’escau, per a les reparacions posteriors de l’ esmentada canonada. 
 

 Ocupació temporal: Es preveu una ocupació temporal per l’amuntegament de material, 
aparcament de vehicles d’obra i serveis bàsics dels treballadors de 1.200 m2. La durada de 
l’ocupació temporal serà igual a la durada total de les obres. 

Es buscarà la referència cadastral, la localització de la parcel·la, la classe i l'ús d’aquesta. Així podrem 
comparar els límits de l’obra amb aquells del cadastre i podrem adaptar el millor possible les 
expropiacions per a reduir els possibles desavinences amb els propietaris. 
Béns i drets afectats 
 

2.2. Estació depuradora i col·lectors sud 

La zona afectada pel present projecte és la definida pel traçat dels col·lectors i la implantació de la 
depuradora, incloent les franges laterals i les àrees d'ocupació temporal. Tots els terrens afectats 
estan dintre del terme municipal d’Os de Balaguer. 
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Podem veure més clarament les superfícies a expropiar i els col·lectors a fer en els plànols 3A i 11A.  

En la següent figura podem veure el plànol del cadastre corresponent a la zona d’expropiacions. 

 

 

Per l’execució dels col·lectors i els pous de registre s’ha de tenir present que la totalitat d’ells  
discorren per camins o terrenys que no son propietat de l’ajuntament. En aquests casos i degut a  
que l’execució de l’obra és d’interès públic, les expropiacions caldria valorar-les econòmicament. 

Donat a que la topografia de la que es disposa no és prou exacte, es preveurà d'una suma 
d'imprevistos per a poder preveure els m2 finals que s'hauran d’expropiar. Durant l'execució del 
projecte, s’hauran de realitzar estudis topogràfics per a afinar les àrees finalment necessàries. 

Les parcel·les afectades es poden veure resumides en les taules següents: 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  1 

TERME MUNICIPAL:  ÓS DE BALAGUER 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 25196A001001120000GI 
POLÍGON: 1 
PARCEL·LA:  112 

SUPERFICIE TOTAL: 25.662 m2 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 1915,78 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 250,41 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 0,00 m2 
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CLASSE:     Rústic ÚS:    Agrari 

 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  2 

TERME MUNICIPAL:  ÓS DE BALAGUER 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 25196A001001110000GX 
POLÍGON: 1 
PARCEL·LA:  111       

SUPERFICIE TOTAL: 8.409,00 m2 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 4890,00 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 250,41 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 1200,00 m2 

CLASSE:     Rústic ÚS:         Agrari 

 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  3 

TERME MUNICIPAL:  ÓS DE BALAGUER 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 25196A001001260000GG 
POLÍGON: 1 
PARCEL·LA:  126       

SUPERFICIE TOTAL: 5.646 m2 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 1.560,53 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 0,00 m2 

CLASSE:     Rústic ÚS:         Agrari 

 

FINCA DEL PROJECTE NÚM.:  4 

TERME MUNICIPAL:  ÓS DE BALAGUER 
REFERÈNCIA CADASTRAL: 25196A001003790000GB 
POLÍGON: 1 
PARCEL·LA:  379       

SUPERFICIE TOTAL: 5.390 m2 

SUPERFÍCIE A EXPROPIAR: 1.568,65 m2 

SUPERFÍCIE DE SERVITUD DE PAS: 0,00 m2 

SUPERFÍCIE D’OCUPACIÓ TEMPORAL: 0,00 m2 

CLASSE:     Rústic ÚS:         Agrari 

 

2.3. Col·lectors de les Urbanitzacions 

Els col·lectors de les urbanitzacions estan fet a excepció de la seva connexió fins a la xarxa de 
sanejament del nucli. Aquesta connexió es realitzarà al lateral de la carretera LV-9047 i per tant es 
tracta de terreny municipal que no cal expropiar. 

2.4. Valoració de les afeccions 
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 EDAR Camí accés Col·lectors Zona acopi material 

Expropiacions 8090 507,73 0,00 0,00 
Servitud de pas 0,00 0,00 500,82 0,00 

Ocupació temporal 0,00 0,00 500,82 1200,00 m2 

 

Per fer la valoració econòmica s’han aplicat els preus del banc de preus de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (2009). La valoració realitzada està basada en valors mitjos en funció del tipus d’afecció, però 
seria necessari fer una matriu molt més detallada en funció dels usos del sòl i segons les correccions 
sobre el preu en funció dels condicionants de la zona.  

Afectació Superfície (m2) Preu unitari (€/m2) Preu total (€) 

Expropiació 8597,73 2 17.195,4 
Servitud de pas 500,82 0,4 250,41 

Ocupació temporal 1700,82 0,1 170,082 

  TOTAL 17.615,9 

 

Es farà una previsió d’imprevistos d’un 10% del total de les expropiacions calculat. 

El cost total de les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals és de 17.618,9 €. 

3. SERVEIS AFECTATS 

Els possibles serveis afectats a l’àmbit del projecte pel diversos elements de la obra són els següents: 

 Electricitat 

 Gas 

 Aigua potable 

 Telefonia 

La localització dels serveis afectats s’obté a partir de informació de l’ajuntament i de les companyies 
explotadores dels serveis. Com a conseqüència de la dificultat d’obtenir aquesta informació per a la 
realització d’aquest projecte acadèmic, la localització realitzada en aquest annex parteix de la 
informació del POUM. Partint d’aquestes dades, no es preveu l’afecció a cap tipus de servei. No 
obstant, caldria contactar a les companyies per a que proporcionessin una relació dels serveis 
afectats per les obres. 

A més, cal destacar que el Plec de Prescripcions Tècniques indica que el contractista està obligat a la 
localització dels serveis existents a la zona mitjançant la realització de les cates i els replantejos 
necessaris abans de l’inici de les obres, ja que en la majoria dels casos les dades proporcionades per 
les companyies explotadores són de caràcter orientatiu i sovint no es fan responsables de canvis 
realitzats per altre serveis. 

4. CONCLUSIÓ 

El pressupost total per fer front tant a les afeccions del sòl com als serveis afectats per al Projecte 
Constructiu de l’EDAR i col·lectors del nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer ascendeix a 
la quantitat de 17615,90 €. 

 



 

ANNEX 13. 

URBANITZACIÓ, CAMINS D'ACCÉS I 

JARDINERIA 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objectiu del present annex és definir els aspectes més formals de la planta depuradora 
d’aigües del nucli de Gerb en referència a la seva aparença externa i d’integració amb l’entorn. 

Així doncs, en aquest apartat es descriuen les actuacions que es portaran a terme per tal 
d’urbanitzar adequadament l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements: 

 Camins d'accés 

 Paviments interns del recinte de l'EDAR 

 Tancament del recinte 

 Abastament d’aigua 

 Drenatge intern 

 Impermeabilització 

 Subministrament elèctric i enllumenat 

 Jardineria 

Per cadascun d’aquests elements, en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques, 
se’n definiran les seves característiques. 

2 CAMINS D'ACCÉS 

2.1 Traçat 

La parcel·la on s’emplaçarà l’EDAR disposa ja d’un camí de terra amb origen al primer carrer 
del nucli de Gerb, anomenat carrer l'Almacir, i que dóna accés a la parcel·la on s’emplaça la 
EDAR i a altres parcel·les properes.  

L’actual traçat és adequat, tant en planta com en alçat, considerant  el tipus de trànsit que es 
preveu que hi circuli després de la construcció de l’EDAR (turismes habitualment i camions 
ocasionalment). Així doncs,  no és necessari modificat el traçat. Únicament  s’eixamplarà la 
seva amplada actual de 1,80 fins a un total de 5 m, per tal d’aconseguir una secció transversal 
formada per una única calçada de 4 m d’amplada sense vorals que permetrà la circulació en 
ambdós sentits de circulació. 

2.2 Secció tipus i ferms 

Considerant les necessitats de la pròpia instal·lació i dels usuaris dels camins, i degut a la 
condició agrària de la zona, no es creu convenient asfaltar els camins agropecuaris d’accés a 
l’EDAR. 

Així doncs, la secció transversal del camí estarà formada per una única calçada de 5 m 
d’amplada sense vorals i amb doble sentit de circulació. 

Al llarg de tot el traçat es defineix una cuneta triangular d’1 m d’amplada i 0,3 m de 
profunditat i els talussos, tant en desmunt com en terraplè, seran 2H:1V. 

Per la construcció del camí d’accés, donat l’estat actual del camí primerament es realitzarà una 
sobrexcavació de 30 cm per extreure el material actual i substituir-ho per un sòl adequat. 

La secció de ferm adoptada per al camí d’accés a la nova EDAR està formada per les següents 
capes (en ordre descendent): 
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 30 cm de tot-ú artificial. 

 30 cm de sòl adequat. 

 

 

Figura 1 Secció tipus camí d’accés EDAR 

3 PAVIMENTS INTERNS DEL RECINTE DE L'EDAR 

3.1 Paviments circul·lació vehicles 

Per a la pavimentació del recinte de la EDAR per on es preveu la circulació de vehicles s’han 
estudiat diverses soluciones de les quals se n’han valorat diversos aspectes, com ara la 
integració a la zona i l’impacte visual. Les alternatives considerades són: 

1. Paviment no tractat (terra) 
2. Paviment asfàltic 

Dintre dels avantatges de la primera alternativa, destaquen el seu menor cost inicial i la 
facilitat per a canviar a una altra alternativa. No obstant, per a assegurar-ne el seu bon estat 
són necessàries tasques de  vigilància i manteniment freqüents i,  per tant, presenta uns costos 
de manteniments més elevats que la segona alternativa. 

El paviment asfàltic, tot i suposar un major cost inicial, millora considerablement l’aspecte 
visual de l’acabat de la instal·lació i, a més, evita la generació de pols que la circulació de 
vehicles sobre terra ocasiona. 

Donat que el tipus d'estació depuradora seleccionada, aiguamolls, necessiten poc 
manteniment i són força autònoms, es considera que la degradació serà molt lleu i per tant es 
podrà utilitzar un paviment no tractat.  

Aquesta opció s'integrarà millor amb el medi ambient i tindrà menys impacte social.  

De la mateixa manera que anteriorment, es compactarà el sòl del terreny i s'adequarà amb 
una capa de 30 cm de tot-ú i 30 cm de sòl adequat. Caldria saber abans però si el sòl de que es 
disposa és ja adequat per a donar aquest servei. 

Les parts no accessibles per a les persones ni per als vehicles de l'interior de l'EDAR es faran 
amb gravetes gris fosc o clar segons el color del terreny seleccionat anteriorment i obtenir un 
bon contrast entre ambdues zones. 

3.2 Paviments circul·lació persones 

Es projecta una vorera que envolta els dos aiguamolls per a tenir un accés per al manteniment 
i control. 
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L’amplada de la vorera serà de 1 m menys a la franja central entre els dos aiguamolls que serà 
de 3 m. 

La vorera presenta la mateixa disposició que anteriorment amb un sòl de terra compactada 
cobert de 30 cm de tot-ù i 30 cm de sòl adequat. 

És important delimitar els camins de les voreres i la resta d'espais per on poden circular 
vehicles. per això es col·locarà una vorada prefabricada, la qual es col·locarà abans de col·locar 
l'última capa de sòl adequat i quedarà confinat per aquesta. 

4 DRENATGE INTERIOR 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície de la 
planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a 
l’exterior de l’EDAR evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació d’acumulacions d’aigua 
en qualsevol zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua que pugui caure sobre els 
vials vagi a parar als aiguamolls, ja que aquesta afecta als processos de depuració, ja que en ser 
un aigua eminentment pura, dilueix la carrega orgànica i disminueix el temps de permanència 
hidràulica de l’aigua en els aiguamolls. 

El drenatge es farà mitjançant un canal perimetral prefabricat que rodeja tot el perímetre d ela 
zona dels aiguamolls recollint l’aigua d’escorrentia provinent de la pluja. Aquest canal anirà 
tapat amb una reixeta metàl·lica i es col·locarà de la mateixa manera que les voreres dels 
camins dels vianants. 

5 TANCAMENT DE LA PARCEL·LA 

El tancament o limitació de la parcel·la és necessari ja que el procés de depuració no s'ha de 
veure influït per una acció humana. Tenir el recinte obert pot donar lloc a curiosos que 
interfereixin al correcte procés de depuració.  

La tanca exterior que delimita la parcel·la no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que ha 
d’ésser de malla metàl·lica, doncs així no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix temps, 
l’observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel camí contigu a la 
depuradora. Aquesta tanca deurà estar sempre en bon estat, per a així reflectir una imatge 
d’ordre, neteja i un treball de manteniment ben fet. 

Únicament trobarem l'entrada al recinte, on es realitzarà una porta de PVC imitant la fusta. 
D'aquesta forma quedarà integrat en el paisatge i tindrà menys impacte visual. 

6 ABASTAMENT D'AIGUA 

El fet de que el creixement de tipus urbanístic no es prevegi que es desenvolupi en direcció a 
l’EDAR fa que aquesta quedi relativament aïllada dels serveis d’aigua i electricitat. 

 Degut a que el temps previst d’estada de personal és curt i a que el sistema d‘aiguamolls 
construïts no precisa d’aigua potable pel seu funcionament, no s’ha considerat necessari 
l’abastament amb aigua potable, pel que la neteja de tipus diari de la reixa de desbast pot 
realitzar-se amb a l’aigua sortint de la pròpia EDAR. El mateix operari s’encarregarà de suplir 
l’aigua potable en un dipòsit o garrafes que podran localitzar-se dins una caseta d’eines. 
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7 IMPERMEABILITZACIÓ 

La impermeabilització dels aiguamolls depèn en gran mesura de les condicions del terreny on 
es col·locaran les capes impermeables. Sovint pot ser suficient una bona compactació del 
terreny; en altres cassos serà necessària l’aportació d’argila o bé l'ús de làmines sintètiques. 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls d’aquest projecte es farà ús de làmines sintètiques, 
Per aquest motiu s’utilitzarà una làmina de polipropilè o de polièster d' aproximadament 1 mm 
d’espessor. S'afegiran dues capes de geotèxtil d'uns 250 g/m2 col·locades per sota i sobre 
d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels grans angulosos. Existeixen aquests tipus de fibres (2 
geotèxtils + 1 impermeabilització) en el mercat com per exemple Sika Dran o Sika Membrana. 
També es pot buscar les tres membranes per separat; els geotèxtils poden ser de tipus 
Geotextil Sika PP 2500. 

Aquestes tres capes ocuparan tota la superfície dels aiguamolls i dels talussos corresponents. A 
més a més, es realitzarà una prolongació d’uns 50 cm per tal fixar-les correctament al terreny. 

8 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT 

Tant l’electricitat com l’enllumenat no són estrictament necessaris pel desenvolupament de 
l’activitat pròpia de la planta. Donat que el temps que requerirà l’operari en tasques de 
manteniment serà curt i pel matí, no s’ha considerat necessari incorporar instal•lacions 
d’enllumenat i electricitat. En cas d’ésser necessari realitzar alguna intervenció en horari 
nocturn s’emprarà un equip electrogen allotjat a la caseta d’eines per subministrar llum. 

9 ENJARDINAMENT 

9.1 Els macròfits 

La plantació de la vegetació és la última etapa de la construcció del sistema d’aiguamolls 
construïts. Aquesta activitat es realitza un cop el material granular s’ha dipositat i anivellat, 
s’han connectat totes les conduccions i arquetes, i s’han dut a terme totes les comprovacions 
hidràuliques. Quan es realitzi la plantació, les cel•les ja deuran de tenir aigua. Les plàntules 

Figura 2. Detall d'un rotllo de geotèxtil i d'una impermeabilització amb membranes de polipropilè 
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s’introdueixen en petits forats efectuats de forma manual en mig del medi granular que 
després es tapen. 

S’ha decidit la utilització de canyís (Phragmites australis) als quatre aiguamolls de flux 
subsuperficial. El canyís és una planta ben freqüent a totes les zones humides, canals i basses. 
Viu sempre amb els rizomes a dintre del sediment sota l'aigua malgrat que esporàdicament el 
podrem trobar en sec (llavors sol estar mal desenvolupat). Es col·locaran aproximadament 3 
plantes per metre quadrat. 

 

Figura 3. Canyís, phragmites asutralis 

Es caracteritza per la seva tija alta i esvelta coberta per fulles llargues i amples. La 
inflorescència apareix a la part superior ampla i sedosa, una mica penjant. Les espiguetes 
tenen llargs cilis, que li donen aquesta textura una mica sedosa. Es diferencia de la subespècie 
típica, que també es troba a les Balears, perquè és més alta (fins a 6 m) i per caràcters florals 
(la glumel•la inferior és el doble de llarga que la gluma superior, a la subespècie Australis són 
de mida semblant). Es diferencia d'Arundo donax, la canya, perquè aquesta és molt més 
robusta i normalment molt més alta. Floreix a l'estiu i a la tardor. 

9.2 Jardineria 

Pel que fa a la jardineria decorativa i/o funcional es dóna la possibilitat de plantar llavors de 
gespa rústica de baix manteniment i espècies arbustives de baix manteniment com el romaní i 
la farigola. 

Pel que fa als talussos és important dotar-los d’una cerca cobertura vegetal, d’arrelament poc 
profund, per tal d’aconseguir una major estabilitat. En quant als talussos dels aiguamolls es 
poden plantar amb hidrosembra. Aquest talussos tindran una relació de 2:1 de l'horitzontal 
respecte la vertical. 

Una opció d’aquesta disposició s’ha trobat en un projecte de similars característiques al 
present on es suggereix revegetar els talussos dels aiguamolls amb una hidrosembra formada 
per les següents espècies: Dactylis glomerata (10 %), Festuca rubra conmutata (15 %), Festuca 
rubra rubra (25 %), Phleum pratense (10 %), Poa pratensis (15 %), Lolium perenne (10 %), 
Trifolium repens (var. nana) (10 %) i Lotus corniculatus (5 %). La densitat de sembra serà de 10 
g/m2. 

10 CASETA D’EINES 

S’ha previst la col•locació d’una caseta prefabricada de 2x3 m per tal de servir de magatzem 
d’eines, dipòsit d’aigua potable, carretó, material divers i pertinences personals de l’operari. 



 

ANNEX 14. 

AVALUACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objecte del present informe d’impacte ambiental és el projecte de depuració de les aigües 
residuals del nucli de Gerb, pertanyent al terme municiapl d'Ós de Balaguer mitjançant 
tractament d'aiguamolls artificials amb flux subsuperficial, a la comarca de la Noguera. 

Actualment, les aigües sortints del nucli urbà de Gerb s’aboquen de forma directa al Torrent 
del Macip i, posteriorment, al riu Segre. Per aquesta raó, es proposa construir una estació 
depuradora d’aigües residuals (EDAR), element que, degut al seu funcionament, la superfície 
que ocupa i el producte que tracta, altera amb major o menor grau al medi que l’acull, i que 
pot generar cert rebuig per part de les persones que viuen o treballen a prop. 

Encara que la implantació d’una instal·lació de tractament d’aigües residuals és, per ella 
mateixa, un fet positiu, les característiques d’una planta, la seva ubicació, la línia de 
tractament, els residus generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on 
s’instal·la.  

Els objectius d’aquest estudi d’impacte ambiental són: 

 Identificar i avaluar els efectes sobre el medi ambient del projecte, i integrar la 
protecció de l’entorn a la concepció de l’esmentat projecte. 

 Facilitar la presa de decisions. 

 Preveure, quan sigui necessari, les mesures per suprimir, reduir o compensar els 
efectes negatius sobre l’entorn. 

 

Tot seguit, s’exposa la relació dels objectius generals a assumir en qualsevol estudi d'impacte 
ambiental, per a cada paràmetre de qualitat ambiental. 

 Geografia de l'entorn: Cal limitar l'extensió de l'erosió induïda per l'obra i evitar 
l'increment del risc d'inestabilitat. 

 Aigües superficials: Per tal d'evitar els efectes negatius que tindria l'abocament 
d'aigües sense depurar a les segles de reg, caldrà prendre les mesures de seguretat 
necessàries per reduir al mínim les possibilitats d'aturada o de mal funcionament de la 
planta. 

 Aigües subterrànies: Caldrà prendre les mateixes mesures que per a les aigües 
superficials, atesa la relació existent entre elles. 

 Vegetació: Per a no ampliar l'efecte degeneratiu en els extrems de les formacions 
vegetals, es busca la reducció de la superfície alterable de les obres en els marges de 
l'explanació, de manera que es mantinguin al màxim les condicions ecològiques en 
aquests límits. Per a tal efecte, es considera la utilització d'espècies autòctones 
pioneres o compatibles amb la revegetació i ornamentació. 

 Fauna terrestre: Cal anar amb compte de minimitzar els efectes de les obres sobre els 
biòtops interessants. També cal planificar les obres adequadament per a no incidir 
massa en els moments delicats de les fases reproductives de les espècies. 

 Paisatge: Es busca reduir els desajustos i contrastos entre els elements paisatgístics de 
l'estació depuradora i l'entorn, així com les discontinuïtats entre components de la 
instal·lació (murs ...) i el terreny natural. Es tindran en compte els contrastos entre els 
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elements propis de la zona i els de l'EDAR i l'adequació amb el caràcter del lloc, 
analitzant el grau de desviació respecte de la situació inicial. 

 Nivell sonor: S'intentarà mantenir, en la mesura del possible, la situació actual, 
adoptant mesures correctores en aquells casos en què el soroll produït per la 
construcció de les instal·lacions pugui molestar la població i la fauna propera a l’EDAR. 

 Olors: Es prendran les mesures correctores apropiades per evitar possibles molèsties a 
la població propera degudes a les olors produïts en la instal·lació. 

A l’actualitat, les aigües residuals del nucli s’aboquen al medi natural sense cap tipus de 
tractament previ. Aquest fet representa un impacte molt negatiu pel medi ambient i per la 
població. 

El present projecte garantirà la qualitat de les aigües que s’aboquen al medi després del procés 
de tractament al que es veuen sotmeses assegurant un nivell químic i biològic adequat. Això 
suposarà un impacte molt positiu pel medi natural, l’aquàtic, la flora i la fauna. Pel que fa 
l’impacte visual de la planta s’estima que aquest serà mínim tant per la localització i el tipus de 
tractament escollit com per les mesures correctores i la seva integració paisatgística. 

2 CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL PROJECTE 

L’objectiu del present projecte es la construcció dels col·lectors i la depuradora d’aigües 
residuals per al nucli de Gerb, al terme municipal d'Ós de Balaguer, a la Noguera, i d’aquesta 
manera assegurar un control dels abocaments d'aigua i així protegir, millorar i les masses 
d’aigua de reg de la zona i per extensió, les masses d’aigua superficial de la conca hidrogràfica 
de l'Ebre, en el context d'un projecte de millora de l’estat de les aigües a gran part dels 
municipis de Catalunya, inclòs en el Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 
(PSARU 2005). En l’actualitat, aquests municipis aboquen les seves aigües residuals 
directament a rieres i sòls, sense tractament previ. 

L’opció de construir una EDAR basada en tecnologies verdes o naturals com són els aiguamolls 
artificials suposa tot un plegat d’avantatges ambientals respecte a la majoria d’alternatives 
tecnològiques existents al mercat. La gestió i explotació de les instal·lacions basades en 
aiguamolls construïts es molt respectuosa amb el entorn. 

Així, tant la sostenibilitat com el respecte pel medi ambient demostrada per les EDAR 
d’aquests tipus es basen, principalment, en els següents arguments: 

 Proporcionen un tractament eficaç, eliminant de les aigües residuals un ampli espectre 
de contaminants, aconseguint sobretot una excel·lent eliminació de sòlids en 
suspensió. 

 Els seus costos d’inversió, operació i manteniment són significativament menors que 
els dels sistemes convencionals de tractament. La seva explotació és simple; les 
operacions són bàsicament treballs de jardineria. 

 Proporcionen un tractament secundari i/o terciari produint un aigua reutilitzable en 
molts casos. 

 Consum energètic mínim o nul ja que, entre d’altres coses, l’aportació d’oxigen és 
espontània. 

 Baixa producció de residus; no generen fangs. 

 Amb una construcció adequada són poc susceptibles a canvis de càrrega o cabal. 

 Els sistemes de flux subsuperficial requereixen menys superfície que la majoria de 
tractaments naturals. 

 En els sistemes de flux subsuperficial els problemes d’olors i insectes són mínims. 
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 Estan ben integrats dins el paisatge, contribueixen al desenvolupament de vida 
salvatge i tenen la possibilitat de ser utilitzats per la conscienciació i educació 
mediambiental. 

 Els aiguamolls naturals, quan són aptes per la seva utilització en el tractament d’aigües 
residuals, són el sistema natural més barat. 

En qualsevol cas, a més de les bonances inherents de la gestió i explotació d’aquesta mena 
d’estacions depuradores d’aigües residuals és molt important dur a terme les obres de 
construcció considerant totes les directrius i recomanacions ambientals que possibilitin la seva 
execució amb un mínim impacte de cara a l’entorn. 

Cal assenyalar que l’alternativa a aquest projecte suposa la no realització de l’obra (el que 
s’anomenaria l’alternativa 0). Aquesta suposa principalment la no millora de la situació actual. 

3 MARC LEGAL 

La llei que avalua la necessitat d'una avaluació de l'impacte ambiental és la llei 6/2001, de 8 de 
maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació 
d’Impacte Ambiental. Segons l'article 3 d'aquesta i, al seu Annex II, Grup 8. Projectes 
d’enginyeria hidràulica i de gestió d’aigua, només obliga a la realització d’una A.I.A. per els 
projectes de plantes de tractament amb més de 10.000 habitants equivalents. En el cas del 
nucli de Gerb es tracta de 942 habitants equivalents. 

Per contra, donat que la zona del projecte està situada en una zona pertanyent a la Xarxa 
Natura 2000, i segons el mateix article esmentat anteriorment, la valoració ambiental és 
obligatòria. Caldrà, però, comprovar la seva necessitat amb l'ajuntament d'Ós de Balaguer ja 
que és l'administració la que emet la decisió de fer l'avaluació d'impacte ambiental, A.I.A, i l'ha 
fer pública i motivada per un seguit de característiques citades en l'Annex III del la mateixa llei 
6/2001. 

4 VALORACIÓ DE L'IMPACTE AMBIENTAL 

En aquest apartat es porta a terme la valoració de l’impacte ambiental del projecte de l’EDAR i 
col·lectors del nucli de Sant Joan Samora en diferents àmbits: medi físic, medi biòtic i ésser 
humà. 

4.1 Medi físic 

En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre el medi físic 
en el clima i el sòl. 

4.1.1 Clima 

Les instal·lacions proposades tindran una superfície total de làmina d’aigua subsuperficial 
aproximada de 5000 m2. Aquesta és una superfície d’aigua petita que a més no estarà en 
contacte amb l’atmosfera, amb la qual cosa no s’afectarà la dinàmica climàtica de la zona. 

4.1.2 Sòl 

L’impacte sobre el sòl vindrà donat per la pèrdua de l’espai, actualment en part destinat al 
cultiu i en part no utilitzat, degut a la implantació de l’EDAR, tant en la fase de construcció com 
en la d’explotació. 
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L’execució de les obres es farà amb un grau de control suficient que asseguri que no hi haurà 
filtracions d’aigua residual durant l’explotació de l’estació. La impermeabilització dels llits s’ha 
previst realitzar mitjançant geotèxtils i làmines d’alta densitat de polietilè. A més, durant 
aquesta fase constructiva pot haver una contaminació del sòl deguda a l’abocament d’olis i 
lubricants procedents de la maquinària utilitzada. 

El moviment de terres necessari representa una magnitud elevada, per aquest motiu s’ha 
intentat aprofitar al màxim el relleu natural i reduir així, al mínim, aquests tipus de treballs. Un 
altre impacte degut a l’execució de les obres serà el transport necessari del material excavat 
fins a un abocador i el posterior abocament a aquest. 

La supressió del cultiu existent pot influenciar molt lleugerament en l’erosionabilitat de la 
parcel·la per la distribució escollida de les instal·lacions. 

La coberta vegetal es retirarà del terreny ocupat per les obres i es destinarà tant a les futures 
zones enjardinades i els talussos de l’estació depuradora com a les explotacions agràries de la 
zona. 

Els fangs generats pel tanc Imhoff, després de comprovar que compleixen les característiques 
adequades es poden utilitzar com a abonaments als cultius pròxims i a les zones enjardinades 
de l’estació. Això suposaria un impacte positiu ja que disminuiria la necessitat d’importar els 
abonaments i s’aconseguiria un reciclatge del fang generat. 

El fet que l’abocament de les aigües residuals es faci a l’actualitat de forma directa sobre el 
medi pot comportar la contaminació, per matèria orgànica i bacteriològica, del riu, de l’aqüífer 
i dels terrenys propers al punt d’abocament actual. Amb la planta en funcionament les aigües 
residuals seran conduïdes fins a ella on rebran un tractament i seran, posteriorment, 
abocades. D’aquesta forma es millorarà la qualitat de l’entorn hídric de la zona. 

Mesures correctores 

Malgrat que és difícil actuar sobre el volum de terres a excavar ja que això podria afectar al 
dimensionament de la planta, s’ha d’intentar reduir al mínim. A més, es recomanable que 
durant la fase de construcció s’organitzin els moviments de la maquinària amb l’objectiu de 
minimitzar l’ocupació del terreny destinat a les obres i reduir la possible erosió. 

Com s’ha comentat la cobertura vegetal es retirarà i serà reutilitzada, en funció del seu valor, 
en cultius o a les enjardinades de la planta de tractament. 

Caldrà disposar de contenidors per a la recollida dels olis i lubricants que són utilitzats per la 
maquinària. 

4.2 Medi biòtic 

En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre el medi 
biòtic, és a dir, sobre la flora, els cultius i la fauna de l’entorn. També s’analitzaran els aspectes 
positius que suposa pel medi la instal·lació de l’estació depuradora. 

4.2.1 Flora i cultius 

Caldrà eliminar els cultius de regadiu que es troben a l’actualitat a part de la parcel·la on 
s’ubicarà l’estació depuradora d’aigües residuals. 
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Durant la fase de construcció, els cultius veïns es poden veure afectats per la circulació de 
maquinària que en alguns casos pot sobrepassar les àrees i rutes de transport que es fixin. A 
més, aquests cultius també es poden veure afectats per la generació de pols. 

Durant la fase d’explotació, no s’esperen problemes originats pel funcionament de les 
instal·lacions. 

La vegetació que s’establirà als aiguamolls de flux subsuperficial és el canyís (Phragmites 
Australis).  

Mesures correctores 

Durant la fase de construcció s’ha d’evitar al màxim la generació de pols ja que gran part 
d’aquesta sedimentarà sobre els cultius que hi ha pròxims a la parcel·la de l’EDAR. 

Es recomana, una vegada finalitzada la fase de construcció, portar a terme una repoblació de 
les zones afectades i de l’interior de la planta incloent els talussos. Es plantaran espècies 
autòctones o bé les quals requereixi el cultiu pertinent. 

4.2.2 Fauna 

La microfauna associada als aiguamolls sol estar constituïda principalment per organismes 
aquàtics: crustacis, rotífers i larves d’insectes. Aquests organismes solen estar presents en els 
aiguamolls de flux superficial, no tant en els de flux subsuperficial, com és el cas de l’EDAR de 
Gerb.  

L’elevada concentració de microfauna en els aiguamolls és un bon indicador del baix nivell de 
contaminants en aquestes llacunes, especialment d’aquells contaminants que són tòxics per 
als éssers vius. 

En general, aquestes plantes de depuració naturals atreuen a la fauna de la zona, de manera 
que aquestes instal·lacions s’han convertit en molts casos en petites reserves naturals en 
zones relativament alterades. No són pocs els casos en els quals les EDAR tenen un paper molt 
important enriquint l’hàbitat que els envolta. Aquest tipus d’impacte és positiu, agradable per 
a la població i sinònim del bon funcionament de la planta. 

Per altra banda, en algunes plantes d’aiguamolls on hi són presents aiguamolls de flux 
superficial es produeix una proliferació d’insectes, especialment mosquits, a causa del 
microhàbitat de temperatura i humitat que generen aquest tipus de sistemes. El 
desenvolupament d’aquests insectes suposa un desequilibri pel medi natural i un impacte 
negatiu per la població. Malgrat que no és un problema comú en la gran part de les estacions 
depuradores d’aiguamolls, es pot donar, especialment a la primavera i a l’estiu, si s’han deixat 
créixer les plantes aquàtiques o, fins i tot, si les terrestres han arribat al nivell d’aigua de les 
llacunes. Es possible reduir la magnitud d’aquest impacte fent uns talussos inclinats que no 
afavoreixin la posta d’ous i el desenvolupament de les larves de mosquit.  

Aquesta problemàtica no hauria d’existir a l’EDAR de Gerb ja que la làmina d’aigua dels 
aiguamolls no estarà en contacte amb l’atmosfera. 

Mesures correctores 

És important evitar que caiguin plantes o branques en els aiguamolls ja que poden 
servir com a suport pel desenvolupament d’insectes. 
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Una possible mesura de control pot ser la instal·lació de nius, per les aus autòctones 
que s’alimenten d’insectes. Aquests nius es poden instal·lar tant en els arbres propers a la 
parcel·la de l’EDAR o en els propis de la instal·lació. 

Cal evitar, en primera instància, l’ús d’insecticides; malgrat que si la seva presencia 
prolifera i persisteix i es decideix fer ús d’aquests cal assegurar que aquests no contaminin 
l’aigua. A ser possible s’utilitzaran insecticides de tipus biològic, com determinades bactèries, 
que ataquen les larves dels mosquits. 

4.2.3 Rendibilitat ambiental 

L’aigua efluent de la planta depuradora no s’utilitza com a aigua de regadiu sinó que s’aboca a 
la llera fluvial contribuint a millorar la qualitat ecològica de la zona aportant una major 
quantitat de recursos hídrics del que es fa a l’actualitat. 

A més, el tipus de tractament escollit ajuda a la creació de biotips molt semblants als de les 
ribes del riu. D’aquesta manera s’està aconseguint també reconvertir un espai agrícola en un 
espai destinat al medi ambient. 

4.3 Afecció al ésser humà i al seu hàbitat 

En aquest subapartat es portarà a terme la valoració de l’impacte ambiental sobre l’ésser 
humà en relació a la qualitat de l’aire i els nivells sonors, tant durant la construcció com durant 
l’etapa d’explotació de la instal·lació. 

4.3.1 Qualitat de l'aire 

Durant la fase constructiva, la qualitat de l’aire empitjorarà degut a la pols originada i als gasos 
provinents de la maquinària que realitza les obres. 

Durant la fase d’explotació de l’estació depuradora, al sistema de tractament instal·lat no es 
realitza cap activitat susceptible d’incidir sobre l’atmosfera. 

En aquesta fase, la d’explotació, tampoc s’esperen problemes relacionats amb l’emissió d’olors 
si la planta depuradora funciona correctament. No obstant, aquests poden aparèixer per les 
següents raons: 

 Sobrecàrrega. 

 Zones mortes als llits. 

 Reducció de la barreja que provoca el vent. 

 Baixa coordinació en el manteniment dels llits, canals i resta d’elements. 

 Falta de suport tècnic i/o desconeixement dels processos de depuració per part dels 
operaris de l’EDAR. 

Mesures correctores 

Pel que fa a la qualitat de l’aire, s’aconsella que durant la fase de construcció es facin 
aspersions d’aigua de forma regular sobre les superfícies exposades al vent i en els camins de 
circulació de la maquinària. 

Pel que fa a l’emissió d’olors, com s’ha entrevist, un bon manteniment serà fonamental pel 
correcte funcionament de l’estació depuradora. 
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Les solucions a les causes de les males olors en els aiguamolls i les llacunes són: 

 Sobrecàrrega: Convé fer un by-pass de la planta fins que es localitzin els causants de la 
sobrecàrrega. En funció de la gravetat de la situació, les plantes dels aiguamolls es 
poden recuperar amb més o menys temps. Per tal d’agilitzar el procés és convenient 
renovar l’aigua emmagatzemada en els llits afectats. Si la sobrecàrrega és deguda a un 
problema en el procés de la planta depuradora, per un mal dimensionament, per 
exemple, l’única solució seria tornar a fer circular l’efluent (per tal d’aconseguir-ho 
caldria instal·lar bombes d’impulsió).  

 Zones mortes: Si aquestes són degudes a un mal disseny de l’entrada i/o sortida del llit 
caldrà redissenyar-les amb l’objectiu d’evitar el problema. Si la causa es deu a 
l’acumulació de fangs caldrà procedir retirant-los. 

4.3.2 Nivells sonors 

Es produirà una modificació del nivell sonor durant la fase de construcció, deguda a la 
circulació de camions i al funcionament de la maquinària. És un problema comú en la majoria 
de les obres i que presenta difícil correcció. 

En la fase d’explotació, un sistema d’aiguamolls construïts no presenta problemes de 
generació de sorolls.  

Mesures correctores 

Per a minimitzar el nivell sonor durant la fase de construcció, s’utilitzarà maquinària 
proveïda de silenciadors, a més de procurar minimitzar-ne el temps de treball de la mateixa. 
També es comprovarà que els tubs d’escapament i catalitzadors de la maquinària funcionin 
correctament.  

4.3.3 Impacte social 

En general, els sistemes naturals de depuració d’aigües residuals es perceben com un benefici 
per a la comunitat. Alguns dels principals aspectes que s’han observat referent a això des d’un 
punt de vista social es recullen en els següents punts: 

 La majoria dels ciutadans coneixen de forma superficial l’existència dels sistemes de 
depuració d’aigües residuals. La informació que es disposa és aquella que es transmet 
de forma verbal. En una gran part dels Ajuntaments es desconeix el funcionament dels 
aiguamolls construïts, resultant freqüent els problemes de manteniment i explotació 
que es produeixen per la falta de formació dels explotadors de les EDAR. 

 Tot i l’escassetat d’informació que existeix sobre les depuradores, els habitants dels 
nuclis urbans reconeixen que són instal·lacions de gran importància, ja que eviten la 
deterioració ambiental i milloren la qualitat de vida de les comunitats. És important 
destacar els efectes positius del tractament de les aigües residuals des del punt de 
vista de millora de les conques dels rius, així com la disminució dràstica de riscos 
sanitaris per a la població de la zona, i en forma especial per a agricultors i 
consumidors. 

 S’ha observat un canvi de l’actitud enfront dels problemes ambientals des que s’han 
instal·lat les EDAR; es mostra un major interès per la conservació del medi ambient i la 
reforestació. 



Document número 1. MEMÒRIA 

10 
 

 Al millorar la qualitat de vida i les condicions ambientals, es pot produir un increment 
de les activitats productives, comercials i turístiques. Per tant, més que una despesa es 
considera en molts casos una inversió.  

4.3.4 Integració en l'entorn 

Per a poder tractar les aigues del nucli de Gerb, s’ha considerat fonamental el baix cost de 
funcionament del sistema i la bona integració del sistema amb l’entorn físic. Això és possible 
aconseguir-lo amb el sistema d’aiguamolls dissenyat. A més a més, el fet de que el 
funcionament bàsic pugui prescindir de l’aigua potable i la connexió a la xarxa elèctrica a reduït 
també en gran mesura el impacte a l’entorn. 

Des d’un punt de vista del paisatge, els sistemes naturals poden presentar dificultats per a 
integrar-se en el seu entorn, especialment per la gran superfície ocupada. Ara bé, el disseny i la 
tipologia dels aiguamolls en projecte presenten la possibilitat d’adaptar-se a les condicions 
topogràfiques i regionals, de manera que es pot arribar a aprofitar aquesta tecnologia per a 
millorar un entorn degradat o amb la finalitat d’evitar la seva degradació. 

Pel que fa a la vegetació de la planta, es procurarà emprar arbustos de la zona amb l’objectiu 
de no obstaculitzar l’acció del vent, que és molt beneficiosa per a la correcta barreja i dilució 
de la càrrega. Es procurarà també que les zones enjardinades tinguin un aspecte agradable. 

La tanca exterior que delimita la parcel·la no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que ha 
d’ésser de malla metàl·lica, doncs així no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix temps, 
l’observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel camí contigu a la 
depuradora. Aquesta tanca deurà estar sempre en bon estat, per a així reflectir una imatge 
d’ordre, neteja i un treball de manteniment ben fet. 

5 CONCLUSIÓ 

La conclusió principal que s’extreu de l’estudi d’impacte ambiental és que les afeccions i les 
alteracions en el medi ambient són mínimes. A més, les mesures correctores permeten 
corregir i pal·liar aquests impactes i deixar en primer pla els efectes positius que suposa la 
construcció de l’estació depuradora cap al medi receptor de l’entorn. 

Les alteracions principals que s’han anat descrivint i sobre les que s’han explicat les mesures 
correctores són: ocupació del sòl, el risc de proliferació d’insectes i contaminació ambiental i 
acústica durant la fase constructiva. 



 

 

 

ANNEX 15. 

EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT 
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

El principal objectiu d’una d’una estació depuradora d’aigües residuals és aconseguir uns 
rendiments en el tractament de les aigües residuals, que estiguin d’acord amb la legislació 
vigent i a uns costos econòmics, socials i mediambientals mínims. 

L’objecte del present document és l’exposició raonada dels costos de posta en servei, 
explotació, conservació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de 
Gerb, Ós de Balaguer. 

De la mateixa manera, s’expliquen tant les actuacions necessàries per posar en marxa l’EDAR i 
assegurar el funcionament i la higiene del tots els elements, com els controls analítics i el 
tractament de les dades a realitzar per comprovar el correcte funcionament de les 
instal·lacions. 

2 GENERALITATS 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en dues (de 
caire genèric): Operació i Manteniment. De forma bàsica, per portar a terme de manera 
òptima aquestes activitats, s’han de conjugar mitjans de personal i materials. En el present 
apartat es descriuran els mitjans humans i la seva organització. 

En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les següents: 

 Resolució d’avaries, tant mecàniques com de material necessari per a l'explotació de la 
planta. 

 Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de vàlvules, 
etc.). 

 Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 

 Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 

 Vigilància general de les instal·lacions. 

3 OPERACIÓ: POSADA EN FUNCIONAMENT 

En aquest apartat es mostren les recomanacions per tal d’assegurar una correcta posada en 
funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals. En concret aquestes van dirigides a la 
posada en funcionament del tractament secundari. L’objectiu perseguit és vetllar per: la 
plantació dels macròfits, la preparació del sòl i l’aigua a utilitzar durant la plantació. 

3.1 Plantació dels macròfits 

Arribar a una bona cobertura vegetal és relativament simple; no obstant, s’han de respectar 
una sèrie de principis que es detallen seguidament. Com s’ha dit al anteriorment, malgrat que 
arribar a una bona cobertura vegetal és relativament senzill, per aconseguir-ho cal seguir una 
sèrie de principis: 

 La plantació, canyís subministrat comercialment en tests, es pot portar a terme en 
qualsevol època de l’any, tot i que si aquesta té lloc a la tardor o l’hivern el creixement 
vegetal no serà evident fins a la propera temporada. 

 El nivell de cobertura que es pot assolir depèn de la densitat de la plantació. Per 
aconseguir una cobertura adequada a l’època de creixement es recomana plantar 3 
unitats/m2. L’experiència acumulada en aquest tipus de sistema de tractament mostra 
que una bona cobertura pot retardar-se durant un període que oscil·la entre un i dos 
anys. 

Cal que el contractista hagi fet les proves pertinents a la impermeabilització abans de la 
plantació ja que en cas contrari, si posteriorment es detecten punts o zones permeables, la 
seva reparació serà més costosa. 
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Preparació del sòl 

En el moment de la plantació, el sòl ha d’estar esponjós, mai compactat. A més, caldrà que 
tingui un cert grau d’humitat ja que el sòl sec pot provocar la mort de les plantes a més 
d’afavorir el creixement d’espècies no desitjades. 

Aigua a utilitzar durant la plantació  

Es recomana que l’addició de l’aigua residual que es tractarà en aquest sistema tingui lloc un 
cop que les plantes presentin un creixement mínim. D’aquesta forma s’evitarà que s’alteri el 
seu creixement a l’etapa d’adaptació inicial. És per això que, en el cas que sigui possible, es 
recomana utilitzar aigua potable durant la posada en funcionament. 

4 MANTENIMENT 

Un dels avantatges del tipus de tractament seleccionat és la seva simplicitat operativa. Malgrat 
això, pel bon funcionament de les instal·lacions és necessari dur a terme un manteniment.  

És important que l’operador estigui familiaritzat amb el procés per poder interpretar els 
possibles símptomes de mal funcionament i actuar prenent les mesures adequades. 

El manteniment de l’EDAR d'aquestes característiques es basa en dos aspectes fonamentals: 

 Cura de l’obra civil: Neteja de les unitats de pretractament i tractament primari, 
tanques, camins, jardineria, etc. 

 Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores. 

Aquests aspectes són complementaris ja que la manca de manteniment de l’obra civil 
comporta problemes en el funcionament i rendiment del procés. 

4.1 L'obra civil 

L’operador ha de ser conscient  que el seu treball és molt important per a la comunitat ja que 
mantenint l’estació depuradora en bones condicions es redueixen les possibles amenaces a la 
salut pública que se’n poden derivar. A continuació es descriuen les actuacions de les que ha 
de prendre cura: 

Reixes de desbast 

Cal retirar de forma periòdica els sòlids que es van acumulant a la reixa i col·locar-los en un 
contenidor. Aquesta tasca, s’haurà de realitzar com a mínim un cop al dia. 

Els sòlids retirats que s’acumulen a un contenidor hauran d’entregar-se de manera periòdica, 
preferiblement diàriament, a l’abocador municipal d’escombraries. 

Tanc Imhoff 

Els fangs acumulats en el tanc Imhoff es retiraran una vegada cada 6 mesos, tal com estava 
definit a l’hora de fer el dimensionament. 

Degut al fet que l’estimació del volum emmagatzemat en el tanc Imhoff és aproximada, caldrà 
comprovar la capacitat lliure d’acumulació de fangs a la zona de digestió de forma mensual. En 
cas de no realitzar-se aquests treballs no es garanteix el funcionament correcte del tractament 
secundari. 

Arquetes de repartiment i canonades 

La inspecció de cadascun d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar plàstics, 
fulles, draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions. 

Recollida de macròfits 
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No es preveu un manteniment abans dels 2 o 3 anys posteriors a la posada en funcionament 
del sistema de tractament. La recollida dels macròfits s’ha de realitzar segons el percentatge 
de la cobertura vegetal i en el moment de la seva mort (una vegada a l’any, normalment a la fi 
de la tardor), recollint tan sols la part superior de la planta i la capa de matèria orgànica 
acumulada en la superfície del substrat; d’aquesta forma s’evita l’aportament de matèria 
orgànica a l’aigua que circula pels aiguamolls. 

Talussos 

L’operador ha d’inspeccionar els talussos ja que aquests són sensibles al deteriorament degut 
a diverses causes: creixement no desitjat de plantes, erosió, animals, etc. 

Les actuacions que s’han de realitzar en cas de detecció de deteriorament són: 

 Reblir les esquerdes, preferiblement amb argila, per igualar el terreny i compactar-ho. 

 Eliminar les males herbes, especialment les aquàtiques. 

Camins, reixa de tancament i altres elements 

El tancament de les instal·lacions es realitzarà amb una tanca metàl·lica que faciliti el pas del 
vent. És necessari realitzar una revisió de la tanca de forma setmanal per detectar possibles 
danys a la malla o els pals que la sustenten.  

El deteriorament de la tanca requereix una reparació immediata ja que cal mantenir restringit 
l’accés a persones alienes a les instal·lacions. 

Els camins d’accés no poden presentar vegetació ni tolls d’aigua. Els camins interiors s’han de 
mantenir lliures de males herbes i si es produeixen desperfectes ocasionats per les pluges cal 
reparar-los immediatament. 

4.2 Control analític: mostrejos i determinacions 

Caldrà fer un seguiment mínim de la planta per tal d’aconseguir una avaluació adequada del 
seu comportament durant l’explotació. Aquest seguiment és molt important perquè permet: 

 Conèixer l’eficàcia de la depuració en les diverses èpoques de l’any i en els aspectes 
relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos. 

 Detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores adequades. 

Per a avaluar el comportament dels aiguamolls construïts és necessari reunir informació 
precisa sobre la seva configuració física, fer mostrejos periòdics i determinacions analítiques 
que permetin conèixer l’evolució de la qualitat de l’aigua emmagatzemada durant el 
tractament. 

Totes les dades s'emmagatzemaran de manera ordenada en un fitxer tant físic on informàtic. 

4.2.1 Mostrejos 

Es recomana fer mostrejos en els mesos en els quals les temperatures són més baixes i més 
altes ja que és en aquestes situacions en les quals l’eficiència és màxima i mínima. En cas que 
sigui possible es prendran mostres de forma mensual per completar les campanyes anuals. 

Dins de cada època, els mostrejos s’han de fer amb una periodicitat setmanal durant un mínim 
de cinc setmanes. Aquests anàlisis els durà a terme l’empresa o institució que el propietari de 
les instal·lacions determini. 

4.2.2 Determinacions analítiques 

En la taula següent es presenten les variables que cal analitzar, els punts on s’han de dur a 
terme els mostrejos i el tipus de mostra. 

Variable Tipus de mostra en funció del punt de mostreig 
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AR T AC EF 

DBO5 C P P P 

DQO C P P P 

SS C P P P 

Coliformes C P P P 

Amoníac C P P P 

Nitrats C P P P 

PT C P P P 

pH C P P P 

Temperatura C C C C 

OD C P P C 

Conductivitat C 
   

Taula 1. Variables a estudiar, punts de mostreig (AR = aigua residual, T = tanc Imhoff, AC = aiguamolls construïts, 
EF = efluent) i tipus de mostra (C = composta, P = puntual) 

5 ELS COSTOS 

Per tal de determinar el cost anual del servei s’han analitzat de forma separada els costos fixes 
i els variables. 

Els costos fixes són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es generen 
independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora. 

Els costos variables són aquells que són generats per la contaminació aportada per cada metre 
cúbic d’aigua tractada així com aquells costos d’energia que suposa el flux hidràulic del mateix. 

5.1 Costos fixes 

Els costos fixes que es generen són deguts al personal necessari, al manteniment de l’obra civil 
i a altres despeses varies necessàries. 

5.1.1 Personal 

La planta comptarà amb un empleat que treballarà mitja jornada. Aquest haurà de tenir una 
formació que asseguri un coneixement profund dels processos que intervenen en la depuració 
de les aigües. 

El sou de l’empleat serà el mínim interprofessional corresponent a maig de 2013,   645,3 € al 
mes repartits en 14 pagues, el que suposa un cost valorat en 9034,2 €/any. Això implica una 
contribució a la Seguretat social de 779,65 €/any (8,63 %). 

Cost total del personal: 9779,65 €/any 

5.1.2 Conservació i manteniment 

Segons experiències similars el cost de manteniment representa un 1 % del cost d’implantació 
de l’obra. 

 Cost material de l’obra civil: 775.213,32 € 

 Percentatge del cost de manteniment: 1 % 

Cost total de manteniment de l’obra civil de l’EDAR: 7752,13 €/any 

5.1.3 Despeses diverses 

Dins d’aquest es consideren els següents: 

 Material fungible: 800 € 

 Despeses generals: 1200 € 
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Cost total de despeses varies 2000 €/any 

5.2 Costos variables 

Els costos variables que es generen són deguts a l’evacuació de fangs. 

5.2.1 Evacuació de fangs 

Com s’ha comentat amb anterioritat a aquest estudi, els fangs que es van retirant són 
transportats a un abocador. 

El cost d’evacuació, incloent la càrrega, el transport i el cànon d’abocament, s’estima en uns 
100 €/m3. 

Com s’ha vist a l’annex corresponent al dimensionament del procés, el rendiment esperat del 
tractament primari és del 65 % en quant a la matèria en suspensió (MES) i del 35 % per la 
DBO5. 

La càrrega mitja esperada en els propers 25 anys és de: 

 60,8 kg MES/dia 

 56,6 kg DBO5/dia 

Suposant una densitat de 1,9 T/m3
 per la MES i de 1,2 T/m3

 per la DBO5, el volum anual de 
sòlids a evacuar es composa de: 

 11,8 m3 MES/any 

 17,2 m3 DBO5/any 

El cost anual mig d’evacuació de fangs durant la vida útil de la instal·lació és aproximadament 
de 2900 €/any. 

Cost total d’evacuació de fangs de l’EDAR: 2900 €/any 

5.3 Resum de despeses 

A la taula 2 es presenta el resum de les despeses que s’han detallat durant aquest apartat. 

Tipus de despesa €/any 

Fixa 
 

Personal 9779,65 

Manteniment i explotació 7752,13 

Diverses 2000 

Variable 
 

Evacuació de fangs 2900 

TOTAL 22431,78 
Taula 2. Resum de despeses 

El volum mig tractat per l’EDAR és de 127604 m3/any. Això suposa un cost de tractament 
unitari de 1,18 €/m3. 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Inici Obra 0 días
2 Col·lector d'arribada i sortida de l'EDAR 24 días

3 Replanteig 4 días
4 Esbrossada 4 días
5 Excavació de la rasa 6 días
6 Instal·lació de la canonada 10 días
7 Reblert i compactació 10 días
8 Col·lector Urbanització - Nucli 71 días

9 Replanteig 6 días
10 Esbrossada 6 días
11 Excavació de la rasa 20 días
12 Instal·lació de la canonada 40 días
13 Reblert i compactació 40 días
14 EDAR 93 días

15 Replanteig 8 días
16 Tancat i proteccions 4 días
17 Neteja i desbrossada 8 días
18 Moviment de terres 40 días
19 Obra civil 42 días

20 Construcció tanc Imhoff 30 días
21 Arquetes 30 días
22 Conduccions 20 días
23 Tancament perimetral 8 días
24 Aiguamolls 40 días

25 Impermeabilització dels llits 20 días
26 Col·locació de la grava i del substrat 20 días
27 Plantació dels macròfits 8 días
28 Comprovació de la línia d'aigües 1 día
29 Urbanització i jardineria 10 días
30 Neteja i aixecament de l'obra 15 días
31 Seguretat i salud 98 días
32 Gestió de residus 90 días
33 Control de qualitat 98 días
34 Final d'obra 0 días

20/09
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oct '13 nov '13 dic '13 ene '14 feb '14

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo
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Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo
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Línea base
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Projecte del EDAR i dels col·lectors en alta del nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer (Noguera)

Página 1

Proyecto: Pla d'obra
Fecha: lun 30/09/13
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1 INTRODUCCIÓ 

En una obra de les característiques de la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals 
del nucli de Gerb, al terme municipal d'Ós de Balaguer, de petita magnitud comparada amb 
una gran obra d’infraestructures (com poden ser altres projectes acadèmics de final de carrera 
com la construcció de la variant d’una carretera, l’ampliació d’un port o la urbanització d’un 
sector), els estàndards aplicables a aquestes grans actuacions (cas del PG3) no tenen una 
ferma justificació. 

No es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que solen tenir 
aquestes grans obres. És per aquest motiu que l’experiència en obres de construcció de petites 
i mitjanes EDAR ens diu que el millor control de qualitat és el control dia a dia en els llocs on 
vagi treballant el Contractista, seguint el ritme per ell marcat. 

2 ASSAIG A REALIZAR 

En aquest apartat l’objectiu que es persegueix no és altre que el de presentar el nombre 
d’assaigs que serà pertinent realitzar. 

2.1 Terres 

En aquest capítol s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per a replè. 

Per als replens de les rases es preveu (per cada 2500 m3) 

 1 granulometria 

 5 Pròctor Normal (P.N.) 

Per a reblerts a executar, és a dir, com a control de material nou que entra en obra es preveu: 

 1 granulometria 

 2 Pròctor Normal (P.N.) 

 1 límit d’Atterberg 

 1 equivalent de sorra 

 1 índex C.B.R. 

 1 assaig de matèria orgànica 

Una vegada realitzat l'execució del material, cada 2500 m3 de material compactat es farà: 

 25 densitats naturals 

 25 humitats in situ 

2.2 Obres de formigó 

El volum de formigó que serà necessari fer servir en la construcció de l’EDAR no fan que sigui 
imprescindible preveure la instal·lació d’una planta a obra i és per això que en utilitzar una 
planta de les rodalies es preveu únicament el control de la consistència pel con d’Abrams i la 
fabricació, curat i ruptura a compressió de 5 sèries de 5 provetes, pels diferents elements de 
formigó a realitzar. 
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2.3 Acer 

Per a les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura es preveu: 

 1 assaig de característiques geomètriques 

 1 assaig de doblat-desdoblat 

 1 assaig de doblat simple 

 1 assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció equivalent, ovalitat i 
l’allargament. 

 L’assaig de tracció, corresponent a barres d’acer de malles electrosoldades, es 
realitzarà sobre una proveta que tingui, almenys, una barra transversal soldada. 

Aquests assaigs donen una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les unitats 
d’obra. No obstant això, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les 
incidències que vagin succeint podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent d’altres més 
específics o adients a les circumstàncies. 

3 NORMATIVA 

Tipus d'assaig Norma 

Assaig equivalent de sorra NLT-113-72 

Assaig límits d'Atterberg NLT-105-91 

Assaig Pròctor Normal NLT-107-91 

Assaig granulomètric NLT-104-91 

Assaig CBR NLT-111-91 

Assaig contingut en Matèria Orgànica NLT-118-91 

Assaig densitat i humitat in situ NLT-109-72 

Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i 
allargament d'una barra d'acer corrugat 

UNE 7-474-92 

Assaig doblat-desdoblat UNE 7-475-92 

Assaig característiques geomètriques d'un acer UNE 36-068-94 

Taula 1. Normatives segons assaigos 

4 PRESSUPOST 

Per tal de donar un pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valoren els costos 
d’aquests assaigs a preus de mercat actual vigent i preveient una partida d’un 10 % per a la 
realització de nous assaigs. 

Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs anirà a càrrec 
del Contractista, per això aquí s’ha fet la previsió sobre una adequada realització de l’obra que 
no obligui a repetir més d’un 10 % dels assaigs.  

Els preus utilitzats en aquesta valoració són els que resumeixen a la taula 2. 

Tipus d'assaig Import (€) 

Assaig equivalent de sorra 15,1 

Assaig límits d'Atterberg 61,15 

Assaig Pròctor Normal 36,36 
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Assaig granulomètric 23,8 

Assaig CBR 87,27 

Assaig contingut en Matèria Orgànica 25,79 

Assaig densitat i humitat in situ 10,58 

Fabricació i ruptura a compressió de provetes de formigó 76,05 

Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i 
allargament d'una barra d'acer corrugat 

48,92 

Assaig doblat-desdoblat 13,88 

Assaig doblat simple d'un acer 11,57 

Assaig a resistència a tracció 25,93 

Assaig característiques geomètriques d'un acer 36,36 

Taula 2. Preus segons tipus d'assaig 

El número de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats anteriors i 
aquests preus no són contractuals, és a dir, no estan inclosos en la baixa del Contractista, sinó 
que són preus orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat per incloure dins del 
Pressupost per a Coneixement de l’Administració. 

Al aplicar aquests preus a les quantitats estimades abans, tenim el pressupost que desglossem 
a continuació: 

L’amidament pel reblert de rases amb material nou és de 321 m3 

L'amidament pel reblert amb material existent és de 10025 m3 

L'amidament per les barres d'acer és de 4939 kg. 

L'amidament de formigó és de 118 m3. 

Concepte Lot Nº lots Quantitat Preu unitari Cost 

Terres   
   

Rases 2500 m3  
   

 Assaig granulomètric 2500 m3 4 1 23,80 € 95,20 € 

 Assaig Pròctor Normal 2500 m3 4 5 36,36 € 727,20 € 

 Assaig densitat in situ 2500 m3 4 25 10,58 € 1.058,00 € 

 Assaig humitat in situ 2500 m3 4 25 10,58 € 1.058,00 € 
Terraplens   

   
 Assaig límits d'Atterberg 2500 m3 1 1 61,15 € 61,15 € 

 Assaig Pròctor Normal 2500 m3 1 2 36,36 € 72,72 € 

 Assaig granulomètric 2500 m3 1 1 23,80 € 23,80 € 

 Equivalent de sorra 2500 m3 1 1 15,10 € 15,10 € 

 Assaig CBR 2500 m3 1 1 87,27 € 87,27 € 

 Assaig contingut matèria 
orgànica 

2500 m3 1 1 25,79 € 25,79 € 

 Assaig densitat in situ 500 m3 1 25 10,58 € 264,50 € 

 Assaig humitat in situ 500 m3 1 25 10,58 € 264,50 € 
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Obres de formigó   
   

 Fabricació i ruptura 
compressió de provetes 

50 m3 3 5 76,03 € 1.140,45 € 

 Con d'Abrams 50 m3 3 1 49,97 € 149,91 € 

 
  

   
Acers   

   
Barres corrugades   

   
 Assaig de resistència a 

tracció, límit elàstic, 
secció    equivalent, 
ovalitat i allargament 
d'una barra d'acer 
corrugat 

20 T 1 1 48,92 € 48,92 € 

 Assaig doblat-desdoblat 20 T 1 1 13,88 € 13,88 € 

 Assaig doblat simple 20 T 1 1 11,57 € 11,57 € 

 Assaig característiques 
geomètriques 

20 T 1 1 36,36 € 36,36 € 

 
  

   
Resum pressupost   

   
Terres   

  
3.658,03 € 

Obres de formigó   
  

1.290,36 € 
Acers   

  
110,73 € 

 
  

   
Suma   

  
5.059,12 € 

10 % altres   
  

505,91 € 

 
  

   
TOTAL   

  
5.565,03 € 

Taula 3. Pressupost del pla de control de qualitat d'obra 

Donat que aquests elements només suposen una part del pressupot de control de qualitat (no 
s’han inclòs assajos d’equips electromecànics ni d’elements prefabricats), es fa una previsió 
per a despeses de Control de Qualitat de l’10% del total del Pressupost d’Execució Material. 

El cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de CINC MIL CINC-
CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS (5.565,03 EUROS). 



 

ANNEX 18. 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 
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1 OBJECTIU DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir les previsions respecte a la prevenció 
de riscs d’accidents i malalties professionals, durant l’execució de les obres projectades, així 
com els derivats dels treballs de conservació, i els serveis preceptius d’higiene i benestar dels 
treballadors. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de riscs professionals, facilitant el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Real Decreto 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 
en les obres de construcció. 

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el 
control de la Direcció d’Obra. 

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment del que disposa el Real Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut en les obres de construcció. 

D’acord a l’esmentat Real Decret, el Pla serà sotmès per a la seva aprovació expressa abans de 
l’inici dels treballs a la Direcció d’Obra, mantenint-se després de la seva aprovació, una còpia a 
la seva disposició a Obra. Una altre còpia s’entregarà al comitè de Seguretat i Salut, en el seu 
defecte, als representants dels treballadors. Serà document d’obligada presentació davant 
l’Autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del Centre de Treball, i estarà també a 
disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un llibre d’incidències amb tota la funcionalitat que 
l’esmentat Real Decret 1627/97 li concedeix, sent el Contractista el responsable d’enviar les 
còpies de les notes, que en ell s’escriguin, als diferents destinataris. És responsabilitat del 
Contractista l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla.  

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en 
qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i 
Salut de l’Obra. 

L’objecte d’aquest estudi serà: 

 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 riscs, 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 riscs, 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. 
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L’empresa constructora que resulti adjudicatària de les obres objecte del present projecte 
elaborarà un pla de seguretat i salut concret, en funció del termini d’obra, medis humans, 
mecànics, medis d’execució, etc, que passarà a ser d’obligat compliment, sempre aprovat pel 
Director de l’Obra. 

2 CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

2.1 Descripció de l'obra i emplaçament 

L’obra es troba en un nucli del terme municipal d'Os de Balaguer, el nucli de Gerb i consisteix 
en la execució d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals formada per un tractament basat 
en un desbast de gruixos, un tanc Imhoff (tractament primari) i uns aiguamolls construïts 
(tractament secundari). 

També es construeix un col·lector que condueix les aigües recollides pel sistema de 
sanejament fins a l’edifici de pretractament de la EDAR ja que existeixen zones que encara no 
es connecten a la xarxa de sanejament principal del nucli. 

2.2 Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a la mateixa. 

L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilant permanentment quan s’obri. 

2.3 Pressupost, termini d'execució i mà d'obra 

2.3.1 Pressupost 

El Pressupost de Contracte és el definit en els corresponents documents del projecte general. 

2.3.2 Termini d'execució 

El termini d'execució previst és de cinc (5) mesos. 

2.3.3 Personal previst 

Es preveu un nombre màxim de 25 obrers en la seva fase de major ús. 

2.4 Interferències i serveis afectats 

A la zona de les obres no hi ha cap interferència ni servei afectat, tal i com es detall a l’annex 
de Serveis Afectats i Escomeses.  

2.5 Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals activitats de les obres són: 

 Esbrossada i neteja del terreny 

 Excavació a cel-obert. 

 Excavació en rases. 

 Transport i col·locació de canonades 

 Terraplenats, reblerts i compactacions. 

 Paviments. 

 Edificacions. 

 Obres accessòries i remats. 
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3 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A 
UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra 
es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 
l’execució de l’obra. 

3.1 Moviment de terres, excavacions i terraplens 

 Maquinària d’excavació 

 Maquinària de moviment de terres 

 Maquinària de compactació 

 Camions de transport 

 Compressors i martells pneumàtics 

 Eines manuals 

 Grups electrògens 

3.2 Estructures de formigó executades "in situ" 

 Encofrats 

 Acers 

 Formigoneres 

 Bombes de formigó 

 Grues 

 Eines manuals 

3.3 Pous, rases, etc. 

 Maquinària d’excavació 

 Camions 

 Formigoneres 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

3.4 Drenatges, sanejament i canalitzacions 

 Formigoneres 

 Tubs i canonades 

 Recobriments 

 Grues 

 Prefabricats 

 Eines manuals 

3.5 Acabaments, barreres, vorades, senyalització i mobiliari urbà 

 Formigoneres 

 Col·locació paviments 

 Prefabricats 

 Camions 

 Grues 

 Eines manuals 
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4 ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DE RISCS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscs, 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. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscs s’ha realitzat en base al projecte de l’obra, en 
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 riscs 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 reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació 
d’aquesta autoria de seguretat i salut. 

En la matèria d’identificació i avaluació dels riscs se l’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 riscs que poden ser: 

 Lleugerament danyós (Ld) 

 Danyós (D) 

 Extremadament danyós (Ed) 

En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat: 

 Trivial (T) 

 Tolerable (To) 

 Moderat (M) 

 Important (I) 

 Intolerable (In) 

La qualificació s’assigna segons la següent taula:  

 
Lleugerament danyós Danyós Extremadament danyós 

Probabilitat Baixa Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

Probabilitat Mitja Risc tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat Alta Risc moderat Risc important Risc intolerable 
Taula 1. Qualificació dels riscs 

A cada risc se li assigna el tipus de protecció a aplicar: 

 Protecció col·lectiva (c) 

 Protecció individual (i) 
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Els riscs 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 riscs de danys 
a tercers. 

4.1 Riscs 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 
    

X 

Sobre esforços (treballar en 
postures obligades)  

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 

Projecció violenta d’objectes 
(tall de material ceràmic) 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Estrès tèrmic (altes o baixes 
temperatures) 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Trepitjades sobre terrenys 
inestables 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Caigudes al mateix nivell X 
  

X 
  

X 
     

X 
Taula 2. Riscs de construcció d'arquetes menors 

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 

Atrapaments X 
   

X 
  

X 
    

X 

Erosions X 
   

X 
  

X 
     

Caigudes X 
   

X 
  

X 
     

Sobre esforços X 
  

X 
  

X 
      

Aterrament general (originat 
fallada entibació tradicional 

de fusta) 
X 

   
X 

  
X 

     

Aterrament de persones 
(originat fallada entibació 

tradicional de fusta) 
X 

    
X 

  
X 

    

Inundació X 
    

X 
  

X 
    

Cops a les persones pels 
components de l'entibació 

X 
  

X 
  

X 
     

X 
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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 X 
  

X 
  

X 
     

X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants  

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Taula 3. Riscs per entibacions 

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 
sobrecàrregues o tensions 

internes) 
X 

   
X 

  
X 

   
X X 

Despreniments de la 
cantonada de coronació per 

sobrecàrrega 
X 

   
X 

  
X 

   
X 

 

Caiguda de personal 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) 
X 

   
X 

  
X 

   
X X 

Atrapament de persones 
amb els equips de les 

màquines (amb la cullera en 
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 
Taula 4. Riscs per excavacions de rases a màquina 

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 

Caiguda d'objectes 
 

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 en 
caminar per les proximitats 

d'una rasa 
 

X 
  

X 
   

X 
  

X X 
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Enfonsament de les parets 
de la rasa 

X 
    

X 
   

X 
  

X 

Interferències amb 
conduccions subterrànies  

X 
   

X 
   

X 
  

X 

Sobre esforços (romandre 
en postures forçades) 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Estrès tèrmic X 
  

X 
  

X 
     

X 

Trepitjades sobre terrenys 
irregulars o sobre materials 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Talls per manejament 
d'eines de paleta i peces 

ceràmiques 
X 

  
X 

  
X 

     
X 

Dermatitis per contacte amb 
el ciment 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Atrapament entre objectes X 
   

X 
  

X 
    

X 

Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol 

causa 
X 

    
X 

   
X 

   

Atrapaments per qualsevol 
causa 

X 
    

X 
   

X 
  

X 

Pols X 
  

X 
  

X 
     

X 

Projecció violenta de 
partícules 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Sobre esforços (pendoleig de 
la càrrega a braç, carregar 

tubs a l'esquena) 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Taula 5. Riscs en instal·lar les canonades 

Activitat: Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatge 

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 
     

Sobreesforços per 
manejament d'objectes 

pesats 
 

X 
 

X 
    

X 
   

X 

Caigudes a nivell o des 
d'escassa alçada 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Atrapament entre peces 
pesades 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Talls per manteniment 
d'eines o peces metàl·liques 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Taula 6. Riscs en el muntatge i recepció de la maquinària 

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 

sobrecolmatació 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 
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Caigudes de persones des de 
les capses o carrosseries dels 

vehicles 
X 

   
X 

  
X 

    
X 

Atropellament de persones 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de 

retrocés 
X 

    
X 

  
X 

    

Accidents per conducció 
sobre terrenys embassats 

sobre fangars 
X 

  
X 

  
X 

      

Vibracions sobre les 
persones  

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 X 
  

X 
  

X 
     

X 
Taula 7. Riscs en els reblerts 

Activitat: Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències 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 X 
   

X 
  

X 
    

X 

Dermatitis X 
  

X 
  

X 
     

X 

Afeccions neumàtiques X 
  

X 
  

X 
     

X 

Soroll ambiental i puntual 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Projecció de gotes de 
formigó als ulls 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Sobre esforços 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 
   

X 
Taula 8. Riscs en l'abocament del formigó 

4.2 Riscs 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 

X 
   

X 
  

X 
   

X X 

Caiguda de persones al 
mateix nivell 

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 
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Projecció violenta de 
partícules als ulls o altres 

parts del cos 
 

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 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Sobre esforços X 
   

X 
  

X 
    

X 

Electrocució 
 

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 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 
Taula 9. Riscs dels paletes 

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 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 objectes 
punxants, lacerants o tallants  

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Contactes amb energia 
elèctrica  

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 

Caiguda d'alçada X 
   

X 
  

X 
   

X X 

Caigudes al mateix nivell X 
   

X 
  

X 
    

X 

Trepitjades sobre fragments 
de fusta solta 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Talls i erosions a les mans X 
  

X 
  

X 
     

X 

Cops per sustentació i 
transport a espatlla de taules 

de fusta 
X 

  
X 

  
X 

     
X 
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Trepitjades sobre objectes 
punxants  

X 
  

X 
   

X 
  

X X 

Talls per manejament de la 
serra circular  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Soroll ambiental i directe 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Projecció violenta de 
partícules o fragments  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Contacte amb l'energia 
elèctrica  

X 
  

X 
   

X 
  

X 
 

Sobre esforços 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 
Taula 10. Riscs del electricistes i dels fusters 

4.3 Riscs per medis auxiliars a utilitzar 

Activitat: Escales de mà 

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 a nivell X 
   

X 
  

X 
     

Caigudes a diferent nivell X 
    

X 
  

X 
    

Caiguda per trencament dels 
elements constituents de 

l'escala 
X 

   
X 

  
X 

     

Caiguda per lliscament degut 
a recolzament incorrecte 

X 
   

X 
  

X 
     

Caiguda per bolcada lateral 
per recolzament sobre una 

superfície irregular 
 

X 
  

X 
   

X 
    

Caiguda per trencament 
deguda a efectes ocults 

X 
    

X 
   

X 
   

Els derivats dels usos 
inadequats o del muntatge 

perillosos 
X 

    
X 

    
X 

  

Taula 11. Riscs de les escales de mà 

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 

Riscs inherents als treballs 
realitats en la seva 

proximitat 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 
 

Atropellament de persones 
per: maniobres en retrocés, 

absència de senyalistes, 
errors de planificació 

 
X 

  
X 

   
X 

    

Xocs a l'entrar i sortir de 
l0obra per: maniobres en 

retrocés, absència de 
snyalistes, errors de 

planificació 

X 
   

X 
  

X 
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Bolcada del camió per: 
superar obstacles, forts 

pendents, mitges vessants 
X 

   
X 

  
X 

     

Caigudes des de la capsa al 
sòl 

X 
   

X 
  

X 
     

Projecció de partícules per 
vent o moviment de càrrega 

X 
    

X 
  

X 
    

Atrapament entre objecte 
 

X 
  

X 
   

X 
    

Atrapamet (tasca de 
manteniment)  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Contacte amb la corrent 
elèctrica 

X 
   

X 
  

X 
   

X X 

Taula 12. Riscs dels camions de transport 

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 

Atropellament de persones 
per: maniobres en retrocés, 

absència de senyalistes, 
errors de planificació 

X 
   

X 
  

X 
     

Contacte amb la corrent 
elèctrica 

X 
            

Bolcada del camió per: 
superar obstacles, forts 

pendents, mitges vessants 
X 

   
X 

  
X 

     

Atrapamet (càrrega i 
descàrrega) 

X 
   

X 
  

X 
     

Cops per objectes 
 

X 
  

X 
   

X 
    

Caigudes per 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 
Taula 13. Riscs del camió grua 

Activitat: Pala carregadora sobre orugues 

Nom del perill identificat 
Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Riscs inherents als treballs 
realitats en la seva 

proximitat 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 
 

Atropellament de persones 
per: maniobres en retrocés, 

absència de senyalistes, 
errors de planificació 

 
X 

  
X 

   
X 

   
X 
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Atrapamet (càrrega i 
descàrrega) 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Soroll 
 

X 
 

X 
  

X 
     

X 
Taula 14. Riscs de la pala carregadora 

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 

Atropellament de persones 
per: maniobres en retrocés, 

absència de senyalistes, 
errors de planificació 

 
X 

  
X 

   
X 

    

Col·lisió amb altres màquines 
de moviment de terres per: 

absència de senyalista, 
manca de visibilitat, 

senyalització insuficient o 
absència de senyalització 

X 
   

X 
  

X 
     

Bolcada del camió per: 
superar obstacles, forts 

pendents, mitges vessants 
X 

   
X 

  
X 

     

Caiguda a interior de rasa X 
   

X 
  

X 
     

Caiguda de persones des del 
camió  

X 
  

X 
  

X 
     

Cops pel manejament de les 
canaletes  

X 
  

X 
   

X 
    

Caiguda d'objectes sobre el 
conductor durant les 

operacions d'abocament o 
neteja 

X 
    

X 
  

X 
    

Cops pel cubilot 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 
 

Taula 15. Riscs del camió cuba 

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 

Riscs del transport intern 
             

Bolcada X 
   

X 
  

X 
     

Atrapament de persones X 
   

X 
  

X 
    

X 

Caiguda per terraplè X 
   

X 
  

X 
     

Despreniment i caiguda 
durant el transport en 

suspensió 
X 

    
X 

   
X 
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Sobre esforços X 
   

X 
 

X 
      

Riscs del compressor en 
servei              

Soroll 
 

X 
 

X 
  

X 
      

Trencament de la mànega 
de pressió 

X 
   

X 
  

X 
     

Emanació de gasos tòxics 
per escapament del motor  

X 
  

X 
   

X 
    

Atrapament durant 
operacions de manteniment 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Risc catastròfic: utilitzar el 
braç com grua 

X 
   

X 
   

X 
  

X 
 

Bolcada de la màquina X 
   

X 
  

X 
     

Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant les 

maniobres en càrrega 
X 

   
X 

   
X 

    

Taula 16. Riscs del compressor 

Activitat: Martell neumàtic, trencadors, foradadors 

Nom del perill identificat 
Probabilitat 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 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Soroll ambiental 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Pols ambiental 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Projecció violenta d'objectes 
i partícules  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Sobre esforços 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Trencament de la mànega de 
servei (efecte fuet) 

X 
   

X 
  

X 
     

Contactes amb l'energia 
elèctrica de línies soterrades 

X 
    

X 
   

X 
 

X X 

Projecció d'objectes per 
recomençar el treball 

després de deixar clavat el 
martell al lloc 

 
X 

  
X 

   
X 

    

Taula 17. Riscs del martell, trencador i foradadors 

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 
 

X 
  

X 
   

X 
  

X X 

Abrasions 
 

X 
  

X 
   

X 
  

X X 

Atrapaments per falta de la 
carcassa de protecció  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Projecció violenta de 
partícules i fragments 

X 
   

X 
 

X 
     

X 

Sobre esforços X 
  

X 
  

X 
     

X 

Emissió de pols de fusta 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 
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Soroll 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Contacte amb energia 
elèctrica  

X 
  

X 
   

X 
  

X 
 

Trencament del disc de tall 
per reescalfament 

X 
    

X 
   

X 
 

X 
 

Taula 18. Riscs de la serra circular per fusta 

Activitat: Picons mecànics per a compactació de terres 

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 X 
  

X 
  

X 
     

X 

Cops pel picó X 
  

X 
  

X 
     

X 

Vibracions pel funcionament 
del picó  

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Explosió X 
   

X 
  

X 
     

Màquina en marxa fora de 
control 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Projecció violenta d'objectes X 
   

X 
  

X 
    

X 

Caigudes al mateix nivell X 
  

X 
  

X 
     

X 

Estrès tèrmic X 
  

X 
  

X 
     

X 

Insolació X 
  

X 
  

X 
     

X 

Sobre esforços X 
  

X 
  

X 
     

X 
Taula 19. Riscs dels picons mecànics per compressió de terres 

Activitat: Pistola automàtica de clavament de 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 

disparament pel que la 
mànega i per al personal del 

seu entorn proper 

 
X 

  
X 

   
X 

   
X 

Disparament inapropiat 
sobre les persones o les 

coses 
X 

    
X 

  
X 

    

Disparament a tercers per 
creuament total del clau a 

través de l'element a rebre el 
disparament 

X 
   

X 
  

X 
     

Els derivats de la manipulació 
dels cartutxos d'impulsió 

X 
   

X 
  

X 
     

Projecció violenta de 
partícules 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Sobre esforços X 
  

X 
  

X 
     

X 

Soroll 
 

X 
  

X 
  

X 
   

X 
 

Taula 20. Riscs de la pistola de claus 

Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 
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B M A Ld D Ed T To M I In c i 

Atropellament per qualsevol 
causa 

X 
   

X 
  

X 
     

Lliscament lateral o frontal 
de la màquina 

X 
   

X 
  

X 
     

Màquina en marxa fora de 
control 

X 
    

X 
  

X 
    

Bolcada de la màquina X 
    

X 
  

X 
  

X 
 

Caiguda de la màquina a 
rases 

X 
    

X 
  

X 
    

Caiguda per pendents X 
    

X 
  

X 
    

Bolcada de la màquina per 
circulació amb el culler 

elevat o carregat 
X 

    
X 

  
X 

    

Xoc contra altres vehicles X 
  

X 
    

X 
    

Contacte amb les línies 
elèctriques aèries o 

soterrades 
X 

   
X 

    
X 

 
X X 

Interferència amb 
infraestructures urbanes              

Desploms de les parets de 
les rases  

X 
  

X 
   

X 
  

X 
 

Incendi X 
   

X 
  

X 
    

X 

Cremades X 
   

X 
  

X 
    

X 

Atrapament 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Projecció violenta d'objectes X 
   

X 
  

X 
    

X 

Caiguda de persones des de 
la màquina  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Cops 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Soroll propi i ambiental X 
  

X 
   

X 
    

X 

Vibracions 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Els riscs derivats dels treballs 
realitzats en ambients 

saturats de pols 
X 

  
X 

   
X 

    
X 

Estrès tècnic per cabines 
sense calefacció ni 

refrigeració 
 

X 
 

X 
    

X 
   

X 

Caigudes al mateix nivell X 
   

X 
  

X 
    

X 

Projecció violenta de 
fragments de terreny  

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Sobre esforços X 
  

X 
  

X 
     

X 
Taula 21. Riscs de la retroexcavadora 

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 X 
  

X 
  

X 
     

X 

Contacte amb l'energia 
elèctrica  

X 
  

X 
   

X 
  

X 
 

Erosions a les mans X 
  

X 
  

X 
     

X 
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Talls X 
  

X 
  

X 
     

X 

Cops al cos i ulls X 
   

X 
  

X 
    

X 

Els derivats del trencament 
de la broca 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Pols 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Caigudes al mateix nivell 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Soroll 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 

Vibracions 
 

X 
 

X 
   

X 
    

X 
Taula 22. Riscs del foradador elèctric 

4.4 Riscs 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 X 
  

X 
  

X 
     

X 

Caigudes a diferent nivell 
 

X 
  

X 
   

X 
  

X X 

Contactes elèctrics directes 
 

X 
  

X 
   

X 
  

X X 

Contactes elèctrics indirectes 
 

X 
  

X 
   

X 
   

X 

Trepitjades sobre materials 
solts 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Punxades i talls X 
  

X 
  

X 
     

X 

Sobre esforços 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 X 
   

X 
 

X X 
   

X X 
Taula 23. Riscs de la instal·lació elèctrica 

4.5 Riscs de les instal·lacions provisionals de l'obra 

Activitat: Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions 
provisionals per als treballadors 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 penduleig X 
   

X 
  

X 
    

X 

Projecció violenta de 
partícules als ulls 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Caiguda de càrrega per 
eslingat perillós 

X 
   

X 
  

X 
    

X 

Dermatitis per contacte amb 
el ciment 

X 
  

X 
  

X 
     

X 

Contactes amb l'energia 
elèctrica  

X 
  

X 
  

X 
   

X X 

Taula 24. Riscs del muntatge i desmuntatge de les instal·lacions provisionals 
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Sempre es tindran en compte els riscs 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. 

4.6 Riscs pel manteniment posterior 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscs seran molt baixos, degut a què 
el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació 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. 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de 
protecció individual com són els guants, vestits impermeables i màscares. 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. 

4.7 RISCS 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. A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i 
vehicles. 

Caldrà que siguin senyalitzats, d'acord amb la normativa vigent, els creuaments amb les 
carreteres i camins, així com els desviaments a realitzar, i que siguin preses les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, i es col·locaran, sempre que calguin, tancaments. 

En general, s’adoptaran, entre altres, les següents precaucions: 

a) Abans d’iniciar els treballs es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d’acord amb 
les entitats administradores o propietàries de les mateixes. 

b) Es protegiran els elements de serveis públics o privats que puguin resultar afectats pels 
treballs. 

c) Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant els 
treballs. 

d) Si existeixen fissures en les construccions pròximes, es col·locaran testimonis amb la 
finalitat d’observar els possibles efectes dels treballs i efectuar el seu apuntalament o 
consolidació, si fos necessari. 

Es tindrà en compte, principalment: 
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 La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

 La interferència de feines i operacions. 

 La circulació dels vehicles prop de l’obra. 

 Tancament, senyalització i il·luminació de l’obra d’acord amb la normativa vigent. Cas 
que el tancament envaeixi la calçada es preveurà un corredor protegit per al pas de 
vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin accedir-hi. 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra com en relació 
amb els vials exteriors. 

 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de càrrega 
i descàrrega. 

 Comprovació de solucions d’execució amb l’estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes...). 

 Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones...). 

Si fóra necessari, es col·locaran proteccions contra els impactes de projeccions ocasionals 
sobre instal·lacions o construccions existents. Aquestes proteccions podran ser col·locades 
sobre els elements a protegir o en forma de cortines de xarxa metàl·lica suspeses de cables. 

Durant el desenvolupament dels treballs hauran de realitzar-se regs d’aigua perquè no 
s’aixequi la pols, si aquesta pogués produir danys o molèsties. 

L’àrea que envolta el lloc de l’excavació ha de ser vigilada, per a evitar possibles caigudes o 
danys a persones o animals. 

El Contractista es responsabilitzarà de la qualificació tècnica del personal empleat, així com de 
la seva seguretat durant l’execució dels treballs. 

El Contractista haurà de proveir-se de quants permisos i llicències siguin necessaris per a la 
realització de treballs en zones urbanes. 

El Contractista serà el responsable que els treballs es realitzin tal i com estiguin previstos, 
adoptant totes les mesures que siguin necessàries per evitar errors. Per això, realitzarà al seu 
càrrec tots els controls que siguin necessaris. El Director podrà fer o exigir quantes 
comprovacions cregui necessàries amb aquesta mateixa finalitat. 

Els elements tibants o d’arriostrament, així com els que serveixen de contrapès, no es 
remouran fins que les seves funcions deixin de ser necessàries, evitant que no es produeixin 
enderrocs incontrolats. 

Al finalitzar la jornada no hauran de restar elements de l’obra en estat inestable, amb la 
finalitat d’evitar enderrocs imprevistos. 

El Contractista realitzarà un reconeixement, previ a l’execució dels treballs, de l’estat general 
de les construccions adjacents i de les principals característiques estructurals de les mateixes. 
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Quan les condicions del terreny ho exigeixin podrà ser convenient, i fins i tot necessari, que 
l’excavació es realitzi per etapes successives d’excavació i d’apuntalament o revestiment de 
formigó, executades per trams de forma que en tot moment la seguretat de les persones i 
l’estabilitat de les parets quedin garantides. 

L’excavació es realitzarà de forma que els fonaments de les edificacions no puguin ser 
descalçats ni sofreixin menyscabament de la seva seguretat per efecte de l’erosió produïda per 
corrents d’aigua o a causa de les excavacions d’ulteriors obres previstes. 

Les excavacions s’apuntalaran, quan les condicions del terreny ho requereixin, segons el criteri 
i sota la responsabilitat del Contractista. No obstant, el Director podrà exigir al Contractista, 
raonadament, l’execució d’apuntalaments, sense minvar la responsabilitat que en aquest 
incumbeix. 

El Contractista serà responsable, en qualsevol cas, dels perjudicis que es derivin de la manca o 
insuficiència de sosteniments i/o del seu incorrecte dimensionament i execució. 

5 MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCS 

5.1 Proteccions col·lectives a utilitzar a l'obra 

De l’anàlisi de riscs 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 moviment de terres: 

 Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

 Barana de limitació i protecció. 

 Cinta d’abalisament. 

 Entibacions per a rases. 

 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

 Baranes. 

 Senyals de tràfic. 

 Senyals de seguretat. 

 Detectors de corrents erràtiques. 

 Marquesines o passadissos de seguretat 

 Regat de pistes. 

 Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

En transport, abocament, estesa i compactació: 

 Tanques de limitació i protecció. 

 Barana d’abalisament. 

 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 

 Senyals de tràfic. 

 Senyals de seguretat. 

 Regat de pistes. 

En formigons: 

 Il·luminació d’emergència. 

 Passadís de seguretat. 
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 Barana de limitació i protecció. 

 Cinta d’abalisament. 

 Senyals de seguretat. 

 Baranes. 

 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

En riscs elèctrics: 

 Interruptors diferencials. 

 Preses de terra. 

 Transformadors de seguretat. 

 Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

En incendis: 

 Extintors portàtils. 

A les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran de 
senyalitzar-se les conduccions elèctriques 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. 

A 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 curtcircuitar 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 m. 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment 
de la seva correcció si procedís. 

5.2 Proteccions individuals 

De l’anàlisi de riscs 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 riscs 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. 

 Guants de cuir. 

 Guants de goma. 
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 Guants de soldador. 

 Guants dielèctrics. 

 Faixa contra les vibracions. 

 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. 

 Maniguets de cuir. 

 Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

5.3 Prevenció específica 

5.3.1 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. 

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 
enrere. 

A les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els 
treballs en calçades i vorades de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 
necessari. 

5.3.2 Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les 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. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

5.3.3 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. 
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5.3.4 Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

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. 

5.3.5 Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antilliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 
etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’ abalisament. 

5.3.6 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 antilliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 

5.3.7 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. 

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. 

5.3.8 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. 
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5.3.9 Eczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 
fossats, gunitat, etc., utilitzarà botes 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. 

5.3.10 Protecció 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. 

 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

5.3.11 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. 

5.3.12 Vibracions 

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. 

5.3.13 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. 

5.3.14 Interferència amb línies elèctriques, telefòniques i d'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. 

5.3.15 Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan o sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 

5.3.16 Ensorrament 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. 
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5.3.17 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 
operaris utilitzaran caretes. 

5.3.18 Interferències amb el servei d'aigua i clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants. 

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 riscs 

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. 

5.4.1 Senyalització dels riscs 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 riscs 
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 mode 
informatiu, a continuació: 

 Advertència risc elèctric. 

 Banda d’advertència de perill. 

 Prohibit al pas a vianants. 

5.4.2 Senyalització vial 

Els treballs a realitzar, originen riscs importants per als treballadors de l’obra, per la presencia 
o veïnat del trànsit rodat tot i la baixa intensitat de tràfic existent. En conseqüència, és 
necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la 
forma més segura possible. El perill de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta 
senyalització. 

La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix, a mode informatiu, a continuació: 

 Con d’abalisament TB-6. 

 Piquets d’abalisament TB-7. 

 Balisa de cantó dret TB-8. 

 Balisa de cantó esquerre TB-9. 

 Captafaros TB-10. 

 Garlanda de plàstic TB-13. 

 Llum ambre alternativament intermitent TL-3. 

 Línia de llums grogues fixades TL-7. 

 Cascada en línia de llums grogues TL-8. 

 (manual) Bandera vermella TM-1. 

 Prioritat al sentit contrari TR-5 60 cm. 

 Entrada prohibida TR-101 60 cm. 
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 Limitació d’amplada TR-204 60 cm. 

 Prohibit l’estacionament TR-308 60 cm. 

 Distància començament/fi de perill TS-800. 

 Triangular perill TP-15a* ‘ressalt’ 60 cm. 

 Triangular perill TP-17 ‘estretament de la calçada’ 60 cm. 

 Triangular perill TP-18 ‘obres’ 60 cm. 

 Triangular perill TP-25 ‘circulació 2 sentits’ 60 cm. 

 Triangular perill TP-30 ‘esglaó lateral’ 60 cm. 

5.5 Formació i informació en seguretat i salut 

La formació i informació dels treballadors en els riscs laborals i en els mètodes de treballs 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 riscs propis de la seva activitat 
laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les 
proteccions col·lectives i 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 perill per si 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 

5.7.1 Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball, i 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. 
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5.7.2 Farmaciola 

Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 

5.7.3 Assistència a accidentats 

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 
traslladar-se els accidentats pel seu ràpid i efectiu tractament. 

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. 

5.7.4 Passos a seguir en cas d’accident 

En cas d’accident es seguiran els següents principis de socors: 

 L’accidentat és el primer, per tant, caldrà atendre’l immediatament per tal d’evitar 
lesions més greus. 

 En cas de caiguda des d’una alçada diferent al nivell del terra o en cas d’electrocució es 
suposaran lesions greus, i per tant, es tindrà especial cura a  l’hora de realitza els 
primers auxilis. 

 En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà a l’accidentat en llitera i ambulància, tot i 
que, es podrà evacuar el ferit amb transport particular si així ho creuen les persones 
que l’atenen primàriament el ferit, sent conscients dels riscs i incomoditats que 
implica. 

Les comunicacions immediates a realitzar en cas d’accident són: 

El Contractista adjudicatari inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidents laborals. 

Accidents de tipus lleu 

 Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 
cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

 A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a fi 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 de tipus greu 

 Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 
cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

 A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a fi 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 
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 Al Jutjat de Guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials 

 Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 
cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

 A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a fi 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. 

5.8 Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col·locaran cartells 
que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. Tanmateix caldrà prevenir a tots els 
operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles. 

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 
suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El 
plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixen 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 s’instal·laran les necessàries segons les condicions 
d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica, d’aigua potable i 
desguassos. 

7 SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

7.1 Sistema decidit pel 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: 

1r. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un albarà de magatzem que es 
defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 
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2n. 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, 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. 

 Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballadors 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 

7.2.1 LOCAL FARMACIOLA DE PRIMER AUXILIS 

Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és 
necessari dotar-la d’una farmaciola de primers auxilis, en la 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. 

A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haurà de constar de la 
ubicació, així com la dotació de la farmaciola mencionada. 

7.2.2 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 sigui 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. 

7.2.3 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 definirà 
exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions 
tècniques i particulars. 
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8 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de 18.261,94 €, DIVUIT-MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS. 

9 DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE SEGURETAT I SALUT 

El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 

 DOCUMENT NÚM. 1  MEMÒRIA 

 DOCUMENT NÚM. 2  PLÀNOLS 

 DOCUMENT NÚM. 3  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 DOCUMENT NÚM. 4  PRESSUPOST 

 

      Barcelona, Setembre de 2013 

      L’autora del Projecte: 

 

      Silvia Valero Via 

      Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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 B - MATERIALS 

B0 - MATERIALS BÀSICS 

B01 - LÍQUIDS 

B011 - NEUTRES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0111000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del 
cas que es facin estudis especials. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234):  >= 5 

- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130):  <= 15 g/l 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 

     - En cas d'utilitzar-se ciment SR:  <= 5 g/l 

     - En la resta de casos:  <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
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     - Formigó pretesat:  <= 1 g/l 

     - Formigó armat:  <= 3 g/l 

     - Formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235):  <= 15 g/l 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

B03 - GRANULATS 

B031 - SORRES 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0311010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Sorra de marbre blanc 

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 

    - De pedra calcària 
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    - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF 

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 

Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082):  Baix o nul 

SORRA DE MARBRE BLANC: 

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2):  <= 4 mm 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 1% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  0% 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 
7-244): <= 0,5% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,4% en pes 

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2):  Nul·la 

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 

     - Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretensat: <= 0,03% en pes 

- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

     - Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

     - Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

     - En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
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- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcàri:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 

- Per a obras en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 75 

- Resta de casos: >= 80 

Friabilitat (UNE 83-115):  <= 40 

Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134):  <= 5% 

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 

     - Granulat arrodonit:  <= 1% en pes 

- Granulat fí: 

     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 

     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 
d'exposició: <= 10% en pes 

     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d'exposició: <= 15% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
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La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tamís    │  Percentatge en  │   Condicions     │ 

│ UNE 7-050 │  pes que passa   │                  │ 

│   mm      │    pel tamís     │                  │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 

│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 

│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 

│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 

│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 

│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 

│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 

│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 

│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 

│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 
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- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

NBE-FL-1990 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre,  por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. 

SORRES PER A ALTRES USOS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B033 - GRAVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0331Q10. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 

- Material per a drenatges 

- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
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- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 

- De pedra granítica 

- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els 
següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 

- Granulats reciclats provinents de formigó 

- Granulats reciclats mixtes 

- Granulats reciclats prioritariament naturals 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de 
construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice 
amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida 
d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 

No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 

Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 

El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en 
pes. 

Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible:  Reblerts per a drenatges 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
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Contingut de formigó:  > 95% 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 
massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter:  >= 95% en pes 

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 

Ús admissible: 

- Drenatges 

- Formigons en massa 

GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 

Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó. 

Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 

- Per a drens 

- Per a paviments 

- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 

Contingut de silicats inestables:  Nul 

Contingut de compostos fèrrics:  Nul 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 

- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de 
la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
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- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º 
(amb la direcció de formigonat) 

- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 

     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 

     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït 
(sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 

- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-
238):  >= 0,20 

Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 

Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 
7-244):  <= 1% en pes 

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 

- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 0,8% en pes 

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en pes 

- Formigó pretensat:  <= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes del ciment 

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
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Contingut de ió Cl-: 

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 

Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082):  
Baix o nul 

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 

- Altres granulats:  Nul 

Reactivitat: 

- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX):  
Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 

Absorció d'aigua: 

- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 

GRAVA PER A DRENATGES: 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149):  <= 40 

Equivalent de sorra:  > 30 

Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502). 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 

Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Tipus de granulat 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Denominació del granulat(d/D) 

- Identificació del lloc de subministrament 

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el 
compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

GRAVA PER A PAVIMENTS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

GRAVA PER A DRENATGES: 

5.1-IC Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 

5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0512401. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats amb 
aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit conserva la 
seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un 
morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de 
períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb l’establert a l’Ordre 
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de 
crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS (CEM): 

Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 

Tipus de ciments: 

- Ciment Pòrtland: CEM I 
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- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V 

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l’addició o barreja d’addicions 
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C. 

Addicions del clinker pòrtland (K): 

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escòria           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 
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│                                       │  CEM II/B-P  │ 

│                                       │  CEM II/A-Q  │ 

│                                       │  CEM II/B-Q  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 

│                                       │  CEM II/A-W  │ 

│                                       │  CEM II/B-W  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb esquist           │  CEM II/A-T  │ 

│ calcinat                              │  CEM II/B-T  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb filler            │  CEM II/A-L  │ 

│ calcari                               │  CEM II/B-L  │ 

│                                       │  CEM II/A-LL │ 

│                                       │  CEM II/B-LL │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland mixt                  │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │  CEM III/A   │ 

│ forn alt                              │  CEM III/B   │ 

│                                       │  CEM III/C   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 

│                                       │  CEM IV/B    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 

│                                       │  CEM V/B     │ 



  Document número 1. MEMÒRIA 
Document número 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (ESS) 

19 

  

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en 
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 
a la designació del ciment. 

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l’especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 
197-1. 

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de la norma 
UNE 80310. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS (BL): 

Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blancor. 

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de 
complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la 
norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment 
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la 
norma UNE-EN 413-1. 

CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el tipus, subtipus 
i addicions: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 

│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland                       │      I       │ 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer (Noguera) 

20 

 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb escòria           │    II/A-S    │ 

│                                       │    II/B-S    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │    II/A-D    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │    II/A-P    │ 

│                                       │    II/B-P    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment pòrtland amb cendres           │    II/A-V    │ 

│ volants                               │    II/B-V    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment amb escòries de                │    III/A     │ 

│ forn alt                              │    III/B     │ 

│                                       │    III/C     │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment putzolànic                     │    IV/A      │ 

│                                       │    IV/B      │ 

│───────────────────────────────────────│──────────────│ 

│ Ciment compost                        │  CEM V/A     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 
197-1. 

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 

El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions 
nominals de tots els seus components. 

A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
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- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de subministrament 

- Identificació del vehicle de transport 

- Quantitat subministrada 

- Designació i denominació del ciment 

- Referència de la comanda 

- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 

- Restriccions d'utilització 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 

- Dates de producció i d’ensacat del ciment 

- Pes net 

- Designació i denominació del ciment 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Restriccions d'utilització 

- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

t de pes necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1313/1988 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la 
homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y 
productos prefabricados. 

ORDEN 17/1/1989 Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad 
a normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

REAL DECRETO 1630/1992 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995 Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación 
de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 
aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 

RC-03 Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los 
cementos comunes. 

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 

UNE 80305:2001 Cementos blancos. 

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de 
mar. 

B0A - FERRETERIA 

B0A1 - FILFERROS 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

- Filferro d'acer galvanitzat 

- Filferro d'acer plastificat 

- Filferro recuit 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o 
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II 
de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC 
aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 
UNE 36-732. 

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

B0A2 - TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o doble) amb 
filferros d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- De torsió simple 

- De torsió triple 

- De teixit senzill de filferro ondulat 

- De teixit doble de filferro ondulat 

- Amb remat superior decoratiu 

S'han considerat els acabats dels filferros següents: 

- Galvanitzat 

- Galvanitzat i plastificat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La tela ha de tenir un pas de malla constant i uniforme. 

La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 

La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmats si no és a les vores. 
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Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni d'altres imperfeccions 
superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 

Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats també han de 
complir les de les normes UNE 37-502 i UNE 37-506, i si son plastificats les de la UNE 37-732. 

Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de complir 

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Pas de malla:  ± 7% 

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 

Toleràncies: 

- Pas de malla: 

     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 

- Alçària de la tela: 

     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 

     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 

     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En rotlles. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE O TRIPLE I TELA METÀL·LICA DE TEIXIT SENZILL O DOBLE: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

TELA METÀ·LICA AMB REMAT SUPERIOR DECORATIU: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 

*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de alambres para cerramientos. Enrejado simple 
torsión. 

ALTRES TELES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0A3 - CLAUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 

S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 

- Claus d'impacte 

- Claus d'acer 

- Claus de coure 

- Claus d'acer galvanitzat 

- Tatxes d'acer 

Claus són tijes metàl.liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a 
unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 
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Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

Toleràncies dels claus i tatxes: 

- Llargària:  ± 1 D 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 
MM: 

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 

CLAUS DE COURE: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

B0A6 - TACS I VISOS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0A62F00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
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S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

TAC QUÍMIC: 

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred. 

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap 
de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

- > 20°C: 10 min 

- 10°C - 20°C : 20 min 

     - 0°C - 10°C: 1 h 

- - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0AC - CABLES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0AC112D. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Cable per a ús general diferent del d'ascensors, pretensats, postensats, telefèrics o funiculars. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per cordons de filferro d'acer galvanitzat. 

Els cordons no han de tenir filferros fluixos. 

El pas de cadascuna de les capes de filferros ha de ser constant i uniforme. 

Els cordons han d'estar ben assentats sobre l'ànima o la capa adjacent de cordons. 

El pas dels cordons ha de ser constant i uniforme. 

Tots els filferros han d'estar galvanitzats, inclosos els de l'ànima. 

L'extrem del cable a d'estar protegit contra el descablejat. 

Resistència dels filferros:  160 kp/mm2 

Toleràncies: 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer (Noguera) 

30 

 

- Diàmetre:  + 0,05 mm 

- Llargària: 

     - Fins a 400 m: + 5% 

     - > 400 m: + 20 m/1000 m 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Submistrament: En rotlles de la llargària necessària a l'obra, greixats i etiquetats amb les següents 
dades: 

- Fabricant 

- Tipus de cable i composició 

- Resistència dels filferros i càrrega total admissible 

Emmagatzematge: Apilats separats de terra per fustes, i protegits de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 36710:1984 Cables de acero para usos generales 

B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 

B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 

Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o transversals, 
amb les excepcions següents: 
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- Malles electrosoldades 

- Armadures bàsiques electrosoldades 

En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la 
norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus 
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-
811). 

Mides nominals: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre  │ Àrea de la secció  │  Massa  │ 

│nominal e │  transversal  S    │         │ 

│  (mm)    │      (mm2)         │ (Kg/m)  │ 

│──────────│────────────────────│─────────│ 

│   6      │      28,3          │ 0,222   │ 

│   8      │      50,3          │ 0,395   │ 

│  10      │      78,5          │ 0,617   │ 

│  12      │      113           │ 0,888   │ 

│  14      │      154           │ 1,21    │ 

│  16      │      201           │ 1,58    │ 

│  20      │      314           │ 2,47    │ 

│  25      │      491           │ 3,85    │ 

│  32      │      804           │ 6,31    │ 

│  40      │     1260           │ 9,86    │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques de les barres: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació  │ 

│           │           │ fy (N/mm2)   │unitaria │de rotura   │fs/fy    │ 
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│           │           │              │de rotura│(sobre base │         │ 

│           │           │              │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 

│           │           │              │         │diàmetres   │         │ 

│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│ 

│B 400 S    │Soldable   │ >= 400       │>= 440   │>= 14%      │>= 1,05  │ 

│B 500 S    │Soldable   │ >= 500       │>= 550   │>= 12%      │>= 1,05  │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Designació│Lìm elàstic│ Resist  │Relació     │Allarg.de  │Allarg │Relació│ 

│          │  Re (MPa) │a la     │Re-real/    │rotura     │total  │Rm/Re  │ 

│          │           │tracció  │Re-nominal  │(s/base de │càrrega│       │ 

│          │           │Rm (MPa) │            │5 diametres│màxima │       │ 

│──────────│───────────│─────────│────────────│───────────│───────│───────│ 

│B 400 SD  │ >= 400    │>= 480   │>= 1,20     │>= 20%     │   9%  │>= 1,20│ 

│          │           │         │            │           │       │<= 1,35│ 

│B 500 SD  │ >= 500    │>= 575   │>= 1,25     │>= 12%     │   8%  │>= 1,15│ 

│          │           │         │            │           │       │<= 1,35│ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Composició química: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Anàlisis  │   C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N    │ 

│UNE 36-068│ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx.  │ 

│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 

│Colada    │ 0,22  │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012  │ 

│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 

│Producte  │ 0,24  │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013  │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 

de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065):  Nul·la 
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Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065): 

- Tensió mitjana d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de trencament d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

     - Per a D <= 25 mm: >= 95 % secció nominal 

     - Per a D > 25 mm: >= 96% secció nominal 

- Massa:  ± 4,5% massa nominal 

     - Ovalitat: 

┌──────────────────────────────────┐ 

│Diàmetre nominal│Diferència màxima│ 

│    e (mm)      │      (mm)       │ 

│      6         │       1         │ 

│      8         │       1         │ 

│     10         │     1,50        │ 

│     12         │     1,50        │ 

│     14         │     1,50        │ 

│     16         │     2,00        │ 

│     20         │     2,00        │ 

│     25         │     2,00        │ 

│     32         │     2,50        │ 

│     40         │     2,50        │ 
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└──────────────────────────────────┘ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 

- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als 
arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

UNE 36068:1994 Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado 

UNE 36065:2000 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad 
para armaduras de hormigón armado. 

B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà de 
soldadura elèctrica als punts de contacte. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 
9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de 
qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de 
l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria 
perjudicial. 

Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus 
d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36-
811). 

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 

Característiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2): 

- Càrrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de 
l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre de les del nus) (Re = Límit elàstic garantit dels 
nusos) 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats:  2% del total 

- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total 

Amplària del panell:  2,15 m 

Llargària del panell:  6 m 

Prolongació de les barres longitudinals més enllà de l'última barra transversal: 1/2 retícula 

Prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal: 25 mm 

Característiques mecàniques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció       │ 
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│ filferros  │   desdoblat    │─────────────────────────────────────────│ 

│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 

│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy  │ 

│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │        │ 

│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │        │ 

│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│────────│ 

│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03   │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° 
(UNE 36-068): Nul·la 

Tensió mitjana d'adherència (EHE): 

- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2 

Tensió de trencament per adherència (EHE): 

- Barres de diàmetre < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm:  >= 12,74 i - 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 

- Secció barra: 

     - Per a D <= 25 mm:  >= 95% secció nominal 

Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la 
norma UNE 36-068 i UNE 36-065. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 

Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

En el cas de productes certificats: 

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 

- El certificat d’adherència per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
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- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques definides als 
arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de producció 
corresponents a la partida servida. 

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 

- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 

- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 

- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha 
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigón armado. 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D21030. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

     - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │        Gruix nominal        │ 
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│          │             (mm)            │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │         Tolerància          │ 

│          │            (mm)             │ 

│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D3 - LLATES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D31000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

     - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │        Gruix nominal        │ 
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│          │             (mm)            │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │         Tolerància          │ 

│          │            (mm)             │ 

│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D4 - POSTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D41010. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, sense 
que aquesta mida sobrepassi una polçada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

     - Gruix: 

┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │        Gruix nominal        │ 
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│          │             (mm)            │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

│          │─────────────────────────────│ 

│          │         Tolerància          │ 

│          │            (mm)             │ 

│────────────────────────────────────────│ 

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

└────────────────────────────────────────┘ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

- Torsió:  ± 2° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D6 - PUNTALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D625A0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 
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- Puntal rodó de fusta 

- Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
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- Fletxa:  ± 5 mm/m 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                     │         Llargària del puntal                 │ 

│Alçària de muntatge  │──────────────────────────────────────────────│ 

│                     │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │  5 m     │ 

│─────────────────────│───────│─────────│───────│─────────│──────────│ 

│        2 M          │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │         -│ 

│      2,5 M          │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │         -│ 

│        3 M          │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │         -│ 

│      3,5 M          │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T  │ 

│      4,0 M          │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T  │ 

│      4,5 M          │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T  │ 

│        5 M          │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T  │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PUNTAL DE FUSTA: 

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

PUNTAL METÀL·LIC: 

Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0D7 - TAULERS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0D732A0. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

- Tauler aglomerat de fusta 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

- Gruix:  ± 0,3 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques 
de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  0,40 <= P <= 0,60 T/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
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Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 150000 kg/cm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 300 kg/cm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 300 kg/cm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 50 kg/cm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 15 kg/cm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en 
calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 650 kg/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  21000 kg/cm2 

- Mitjà:  25000 kg/cm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 
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Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 6 kp/cm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 140 kp 

- Al cantell:  >= 115 kp 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb 
el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B0DZ4000,B0DZSM0K. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball 
a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
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- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin 
produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les 
pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a 
suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Amplària:  >= 10 mm 

Gruix:  >= 0,7 mm 

Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm 

Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm 

DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin 
d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 

El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la DF 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
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Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense 
més desperfectes que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva 
posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal 
de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

FLEIX: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

DESENCOFRANT: 

l de volum necessari subministrat a l'obra. 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS DESMUNTABLES: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

BASTIDA: 



  Document número 1. MEMÒRIA 
Document número 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (ESS) 

51 

  

m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.LECTIVES I IMPLANTACIÓ 

B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1411111,B1411117,B141300F,B1421110,B1423230,B142AC60,B1457520,B1459630,B145B002,B145K1
53,B1461164,B1463253,B1465277,B146J364,B1474600,B147D102,B1481242,B1485800,B1488580,B148
5670. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a 
tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
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- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada 
usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb 
una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi 
amb la part del cos protegida per l’usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la 
formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La 
seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, 
o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  

Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al 
cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest 
atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una 
llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior 
del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. 
Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 

- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de 
ser incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i 
descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 

- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre 
anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’hauran de 
donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
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- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el 
seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 

Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 

- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, 
incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 

- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades 
a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i 
líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran 
ser perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 

- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 

Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 

- Pantalla abatible amb arnès propi 

- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 

- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 

- Pantalles sostingudes amb la mà 

Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment 
amb poliester reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 

Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi 
d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
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Vidres de protecció: 

- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) 
hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les 
incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de 
visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les 
ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 

- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 

- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 

- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 

- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per 
evitar la irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres 
amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel 
fabricant de l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 
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La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures i enderroc.     

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la 
tanca serà per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de 
partícules incandescents.  

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de 
peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 

Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els cinturons reuniran les següents característiques: 

- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, 
sense reblons i amb costures cosides. 

- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda 
possible. 

- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys. 

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons. 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  
d’amarrador  també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents característiques: 

- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de 
la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 
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- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 

- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 

- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 

- Facilitat d’aireació. 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb 
l’usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 

Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 

- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de 
ridícul a l’usuari. Els materials i components de l’EPI no hauran d’afectar adversament al beneficiari de la 
seva utilització. 

- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la 
protecció adequada. 

- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 

- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que 
restarà en el seu lloc durant el temps d’emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, 
junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de 
proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè 
permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 

- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu 
disseny. 

- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 

Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 

- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres 
mitjans. Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte 
la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc 
que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions 
de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
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Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador 
haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, 
de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els 
riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis 
EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en 
altura, obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 

- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 

- Obres en foses, rases, pous i galeries. 

- Moviments de terra i obres en roca. 

- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 

- Utilització de pistoles fixaclaus. 

- Treballs amb explosius. 

- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 

- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

 

Protecció de l’aparell ocular: 

- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

Protecció de la cara: 

- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
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- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 

- Treballs de perforació i burinat. 

- Talla i tractament de pedres. 

- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 

- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 

- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 

- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 

- Activitats en un entorn de calor radiant. 

- Treballs que desprenen radiacions. 

- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 

- Treballs de percussió. 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires. 

- Vapors metàl·lics i orgànics. 

- Gasos tòxics industrials. 

- Monòxid de carboni. 

- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 

- Treballs de soldadura. 

- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
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- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 

- Treballs amb risc elèctric. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 

- Treballs en bastides 

- Obres de demolició d’obra grossa 

- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

- Obres d’ensostrat 

- Treballs d’estructura metàl·lica 

- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

- Treballs de transformació de materials lítics 

- Manipulació i tractament de vidre 

- Revestiment de materials termoaïllants 

- Prefabricats per a la construcció 

Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

- Obres d’ensostrat 

Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 

- Soldadors 

PROTECCIONS DEL COS: 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
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- Treballs en bastides. 

- Muntatge de peces prefabricades. 

- Treballs en pals i torres. 

- Treballs en cabines de grues situades en altura. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 

- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 

- Manipulació de vidre pla. 

- Treballs de rajat de sorra. 

- Treballs en cambres frigorífiques. 

Roba de protecció antiinflamable: 

- Treballs de soldadura en locals exigus. 

Davantals antiperforants: 

- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

- Treballs de soldadura. 

- Treballs de forja. 

- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 

- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les 
següents dades: 

- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
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- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 

- Designació de la talla. 

- Número de la norma EN específica. 

- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 

B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B1511215,B152KK00,B15Z1700,B1534001,B15A0039,B1526EL6,B152U000. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 

- Materials de prevenció per a us de maquinaria 

- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 

- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 

- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 

Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant 

- Any de fabricació, importació i/o subministrament 

- Data de caducitat 

- Tipus i número de fabricació 

- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix 

Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant  AENOR els següents 
extrems: 

- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 

- Sistemes de qualitat:  Obligatori 

- Control de la documentació:  Obligatori 

- Identificació del producte:  Obligatori 

- Inspecció i assaig:  Obligatori 
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- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligatori 

- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 

- Control de productes no conformes:  Obligatori 

- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:  Obligatori 

- Registres de qualitat:  Obligatori 

- Formació i ensinistrament:  Obligatori 

- Tècniques estadístiques:  Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà obligat a 
incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls de verificació 
tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva completa i correcta 
instal·lació, ús i manteniment conforme a les directrius establertes pel projectista. 

Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 

- Prevenció integrada: Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran 
dissenyats i construïts de forma que les persones no estiguin exposades als seus perills quan el seu 
muntatge, utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o 
fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius 
hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol 
altra influència externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització 
previstes. 

- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar 
lloc a perill, disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: Les trencades o despreniments de les diferents parts 
dels SPC, així com els seus elements, dels quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de 
resguard o protecció complementària que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència 
sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els ancoratges, 
contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC en condicions normals 
d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes 
agudes o tallants que puguin produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i 
protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
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- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de presència 
de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: Quan la instal·lació 
està constituïda per un conjunt de SPC o part d’aquests treballen independentment, la protecció general 
del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, 
connexions, proteccions, resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de 
contacte elèctric per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o 
combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, 
sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), 
estaran dissenyats, construïts i, en el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats 
físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs 
normals es produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les 
persones o patrimoni de l’empresa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats 
contaminants acoblats als seus sistemes d’evacuació. Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions 
ionitzants o altres que puguin afectar la salut de les persones o contaminar materials i productes 
circumdants, aniran proveïts d’apantallament de protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, 
muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls i vibracions produïts, a nivells 
inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones 
circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i 
mitjans de treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu 
muntatge;  i Procés de treballs (no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps…). Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es 
puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els 
nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 

En el cas en què el SPC quedi circumstancialment anul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols normalitzats) 
d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 

Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les màquines, 
es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient visibilitat a través 
d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les obertures impedeixin la 
introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre del 
possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos suplementaris. 

El projectista, fabricant o importador, garantirà les dimensions ergonòmiques de tots el components del 
SPC, donarà les instruccions i es dotarà dels mitjans adequats, perquè el transport i la manutenció es 
pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
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- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 

- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 

- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del SPC 
pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 

Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàries per a la correcta operativitat i eficàcia preventiva 
del SPC. 

Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguin difícils de subjectar manualment, estaran dotades de 
punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 

Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 

Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors 
i presumptes beneficiaris, atenent a: 

Criteris de disseny: 

El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del 
risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en tots i 
cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) 
com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 

Criteris d’avaluació de riscos: 

El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC 
s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin 
resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 

- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 

- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada 
risc (normalment de tipus qualitatiu). 

- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
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El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al 
disseny. 

- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat 
(MAUP). 

- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 

- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 

- Manual d’instruccions. 

- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 

S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 

L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 

La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de 
la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLATAFORMA METÀL·LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 

m de llargària necessaria subministrada en obra. 

XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A MÀQUINES: 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

PESCANT, MUNTANT BARANA, DISPOSITIU ANTICAIGUDA, PLATAFORMA NO VOLADÍS, PORTIC 
PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL VÀLVULES ANTIRRETROCÉS, LIMITADOR 
GIR GRÚA, SUPORT PLATAFORMA VOLADÍS: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
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REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 
en la indústria de la edificación 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

B3 - MATERIALS PER A FONAMENTS, PANTALLES I MURS DE CONTENCIÓ 

B3L - MATERIALS PER A LA CONTENCIÓ I PROTECCIÓ DE TALUSSOS 

B3L2 - MATERIALS PER A PROTECCIÓ DE TALUSSOS AMB MALLA METÀL.LICA 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Elements necessaris per a subjectar les malles metàl·liques per a protecció de talussos. 

S'han considerat els elements següents: 

- Cable d'acer 

- Placa de fixació 

- Picot d'acer galvanitzat 

CABLE D'ACER GALVANITZAT PER A LA SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 

No ha de tenir punts d'oxidació, retorciments ni desperfectes a la seva superfície. 
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El trenat dels cordons s'ha de fer en sentit invers, uns respecte als altres, per tal d'assegurar tant com es 
pugui, que no es retorçaran ni modificaran durant l'operació de cosit corresponent. 

El diàmetre de cable ha de ser, com a mínim, un 25% més gran que el diàmetre del filferro que forma la 
malla protectora. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Resistència a la tracció:  >= 7000 kg/cm2 

PLACA DE FIXACIÓ D'ACER LAMINAT I GALVANITZAT EN CALENT PER A ANCORATGES METÀL·LICS: 

Ha de tenir la superfície llisa i el gruix uniforme. 

No ha de tenir picadures, exfolacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 

El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, d'aspecte uniforme i sense taques, 
esquerdes, discontinuïtats, inclusions de flux, cendres, bombolles, ratlles ni punts sense galvanitzar. 

El tall de la placa s'ha de realitzar per mitjà d'oxitall. 

Els forats s'han de fer al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser l'especificat en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Tipus d'acer:  A-42 b 

Límit elàstic:  >= 2600 kg/cm2 

Resistència a la tracció:  >= 4200 kg/cm2 

PICOT D'ACER GALVANITZAT EN CALENT PER L'ANCORATGE DE MALLES PROTECTORES DE TALUSSOS: 

No ha de tenir picadures, exfoliacions, porus, rascades ni d'altres defectes de laminació. 

Protecció de galvanització:  >= 600 g/m2 

Puresa del zinc:  98,5% 

Diàmetre:  20 mm 

Llargària:  1 m 

Tipus d'acer:  A-42 b 

Límit elàstic:  >= 2600 kg/cm2 

Resistència a la tracció:  >= 4200 kg/cm2 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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CABLE: 

Subministrament: En bobines. 

Cada bobina ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

- Característiques de l'acer 

- Tipus de cable 

- Diàmetre 

- Llargària del cable 

Emmagatzematge: en la seva bobina, en llocs secs. 

PLACA I PICOT: 

Subministrament: Cada element de fixació ha de portar gravades les sigles d'identificació del fabricant i 
el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: al seu embalatge, en llocs secs. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CABLE: 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

PLACA: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

PICOT: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B44Z501A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 

Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 

Perfils telescòpic d'acer amb connectors, per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o muntats a 
taller, si es el cas. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b (S 275 JR) o 
A/52b (S 355 JR). 

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/37b (S 235 
JR), A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b (S 275 
JR) o A/52b (S 355 JR). 

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b (S 235 JR), A/42b (S 275 
JR) o A/52b (S 355 JR). 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha de 
complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 

Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la DT. El subministrador ha de confeccionar 
els corresponents planols de taller a partir de la DT del projecte, i aquests els ha d'aprovar la DF. 

Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 

Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils:  Segons norma NBE EA-95 

- Llargària de les peces: 

     - Fins a 1000 mm:  ± 2 mm 
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     - De 1001 a 3000 mm:  ± 3 mm 

     - De 3001 a 6000 mm:  ± 4 mm 

     - De 6001 a 10000 mm:  ± 5 mm 

     - De 10001 a 15000 mm:  ± 6 mm 

     - De 15001 a 25000 mm:  ± 8 mm 

     - A partir de 25001 mm:  ± 10 mm 

- Fletxa: llarg/1500, 10 mm 

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els 
nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 

- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 

- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 

- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col·locar 
aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol·licitacions 
excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 

Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 5.2, 
per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la llargària de 
les mateixes han de ser els indicats a la DT, d'acord amb la norma NBE EA-95. 

Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 

     - Fins a 15 mm:  ± 0,5 mm 

     - De 16 a 50 mm:  ± 1,0 mm 

     - De 51 a 150 mm:  ± 2,0 mm 

     - Més gran de 150 mm:  ± 3,0 mm 

PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
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Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que compleixin les 
especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 

El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la DT, o en els seu defecte, l'indicat a la 
NBE EA-95, article 3.6.2. 

La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la DT Els 
diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 

Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 

Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 

La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 

Les perforacions han d'estar fetes amb barrina. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils 
d'acer A/37b (S 235 JR) de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues 
dinàmiques. 

Les femelles de cargols de tipus ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, s'han 
de bloquejar. 

Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats: -0,00 mm, +0,15 mm 

- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència:  ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 

     - Diàmetre del forat 11 mm:  ± 1,0 mm 

     - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm:  ± 1,5 mm 

     - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm:  ± 2,0 mm 

     - Diàmetre del forat 25 o 28 mm:  ± 3,0 mm 

PERFILS PROTEGITS AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, les 
restes de greix, òxid i pols. 

Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on s'hagi 
de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5 % 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els 
criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

*UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro. (Versión Oficial EN 10025:1990 + EN 
10025/A1:1993) 

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

B64 - MATERIALS PER A TANCAMENTS METÀL.LICS 

B64M - TANQUES D'ACER 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Materials per a tanques d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 
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Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES 

B772 - LÀMINES DE POLIETILÈ RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

DEFINICIÓ: 

Làmina termoplàstica de polietilè. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Vel de polietilè 

- Làmina de baixa densitat 

- Làmina d'alta densitat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina ha de ser homogènia. 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 

Ha de ser estanca a l'aigua. 

VEL DE POLIETILÈ: 

Amplària:  >= 100 cm 

Llargària:  >= 1000 cm 

Resistència a l'esquinçament:  >= 30 kg/cm 
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Característiques mecàniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Gruix   │Resistència a │Resistència a│ Allargament fins│ 

│         │   l'impacte  │ la tracció  │ al trencament   │ 

│(micres) │       (g)    │   (kg/cm2)  │     (%)         │ 

│─────────│──────────────│─────────────│─────────────────│ 

│  50     │     >= 80    │            -│           -     │ 

│ 100-150 │     >= 300   │      >= 150 │    >= 350       │ 

│ 250     │     >= 600   │      >= 150 │    >= 350       │ 

└────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 15% 

- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal:  ± 5% 

- Amplària: - 0%, + 2% 

LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 

Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de 
fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 

Gruix nominal:  >= 1 mm 

Duresa Shore:  64° 

Assaig de doblegat a baixes temperatures:  No ha de tenir esquerdes 

Resistència a la tracció en ambdues direccions:  >= 250 kp/m2 

Allargament al trencament en ambdues direccions:  >= 700% 

Resistència mecànica a la perforació:  >= 450 kp/cm 

Envelliment artificial accelerat: 

- Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15% 

- Pèrdua de resistència:  < 15% 

Resistència a l'esquinçament:  >= 900 kp 
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Comportament a la calor, variació de les dimensions (assaig a 100°C): < 3% 

Absorció d'aigua: 

- a les 24 h:  < 0,2% 

- als 6 dies:  < 1% 

Resistència a la perforació per arrels:  Sense perforacions 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 10% 

- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina (a 60 mm de la vora): 0,15 mm 

- Amplària:  ± 1% 

- Duresa Shore:  ± 5° 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 

A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Dimensions en cm 

- Pes per m2 

- Color 

- Data de fabricació 

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VEL DE POLIETILÈ: 

*UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. Características y 
métodos de ensayo. 

LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
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UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para la 
impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo. 

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

B7J5 - SEGELLANTS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

B7J5009A. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb 
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de 
polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió 
aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de plasticitat 
permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines, fibres 
minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues 
minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la resta de 
massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola. 

Característiques físiques: 
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┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació màx.│Resistència a  │ 

│                │ a 20°C   │d'aplicació │    a 5°C      │  temperatura  │ 

│                │ (g/cm3)  │            │               │               │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│   20-30%      │ -45 - +200°C  │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│   20-30%      │           -   │ 

│ó bàsica        │          │            │               │               │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C│    30%        │ -30 - +70°C   │ 

│bicomponent     │          │            │               │               │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │   15-25%      │ -30 - +70°C   │ 

│monocomponent   │          │            │               │               │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │    25%        │ -50 - +80°C   │ 

│bicomponent     │          │            │               │               │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │   10-15%      │ -15 - +80°C   │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │    10%        │ -20 - +70°C   │ 

│────────────────│──────────│────────────│───────────────│───────────────│ 

│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│    10%        │ -15 - +80°C   │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques mecàniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa    │ 

│                   │  la tracció  │  100% d'allargament   │Shore A    │ 
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│                   │   (kg/cm2)   │     (kg/cm2)          │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Silicona neutra    │   >= 7       │     2                 │12° - 20°  │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Silicona àcida     │   >= 16      │     5                 │25° - 30°  │ 

│ó bàsica           │              │                       │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Polisulfur         │   >= 25      │              -        │   60°     │ 

│  bicomponent      │              │                       │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Poliuretà          │   >= 15      │     3                 │30° - 35°  │ 

│monocomponent      │              │   0,3-0,37 N/mm2      │           │ 

│                   │              │  (de polimerització   │           │ 

│                   │              │      ràpida)          │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Poliuretà          │          -   │    15                 │         - │ 

│  bicomponent      │              │                       │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│Acrílica           │          -   │     1                 │         - │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 

│De butils          │          -   │              -        │15° - 20°  │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 
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- Àcida o bàsica:  >= 400% 

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric 
que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa 
consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta 
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 

MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una pasta 
tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 
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Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència        │ 

│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C  │ 

│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4)│     (mm)       │UNE 104-281(4-4)  │ 

│         │         │     (mm)       │                │                  │ 

│─────────│─────────│────────────────│────────────────│──────────────────│ 

│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │    <= 5        │Ha de complir     │ 

│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                  │ 

│─────────│─────────│────────────────│────────────────│──────────────────│ 

│Asfàltica│  1,35   │     <= 9       │    <= 5        │Ha de complir     │ 

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

- Instruccions d'ús 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició 
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la 
compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O 
CAUTXÚ-ASFALT: 

dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

l de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la 
edificación NBE-QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER A 
PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 

B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 

S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

PINTURA REFLECTORA: 

Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 

No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 

En agitar el producte, el contingut de l'envàs s'ha de barrejar amb facilitat fins a quedar completament 
homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 

Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o d'altres 
mitjans mecànics (MELC 12.03). 

La pel·lícula de pintura un cop aplicada, ha de tenir un aspecte uniforme, sense grans ni desigualtats en 
el to del color ni en la brillantor. 

El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
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Temps d'assecatge (UNE 135-202):  < 30 min 

Sagnat (MELC 12.84):  >= 6 

Color (ASTM D 2616-67):  < 3 Munsell 

Reflectància (MELC 12.97):  >= 80 

Poder de cubrició (UNE 48-081):  >= 0,95 

Consistència (MELC 12.74):  80-100 U.K. 

Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 unitats 

Conservació dins l'envàs:  bo 

Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083):  <= 5 U.K. 

Estabilitat dilució (MELC 12.77):  >= 15% 

Aspecte:  bo 

Flexibilitat (MELC 12.93):  bona 

Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91):  bona 

Envelliment artificial:  bo 

Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05):  ± 2 

- Pes específic (MELC 12.72):  ± 3 

- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103):  < 3 Munsell per a grisos 

- Color al cap de 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67):  < 2 Munsell per a grisos 

- Consistència (UNE 48-076):  ± 10 U.K. 

- Contingut en lligant (UNE 48-238):  ± 2% 

- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178):  ± 1% 

- Densitat relativa (UNE 48-098):  ± 2% 

- Poder de cubrició (UNE 48-081):  <= 0,01 

PINTURA NO REFLECTORA: 

Tipus d'oli:  soja 

Tipus de lligant:  soja/clorcautxú 

Pes específic:  1,5 kg/l 

Viscositat Stomer a 25°C:  83 unitats krebs 
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Temps d'assecatge: 

- Sense pols:  30 min 

- Sec:  2 h 

- Dur:  5 dies 

- Repintat:  >= 8 h 

Dissolvents utilitzables:  universal/toluol 

Rendiment:  2,5 m2/kg 

Toleràncies: 

- Pes específic:  ± 0,1 kg/l 

- Viscositat Stomer a 25°C:  ± 1 unitat krebs 

- Rendiment:  ± 0,5 m2/kg 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 

Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al sol. No 
s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTURA REFLECTORA: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

PINTURA NO REFLECTORA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 

BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BBBAC019. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un 
color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a 
ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar 
les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la 
següent forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 

- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 

- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 

- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de 
socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un 
símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita 
informacions complementàries. 

- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la 
seguretat i salut en el treball. 

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, 
utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en 
contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 

Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’han de 
centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 

- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 

- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 

- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 

- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè 
el destinatari entri en contacte amb el perill. 
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- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a 
l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 

     - Riscos, prohibicions i obligacions. 

     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 

     - Vies de circulació. 

     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 

     - Equips de protecció contra incendis. 

     - Mitjans i equips de salvament i socors. 

     - Situacions d’emergència. 

     - Maniobres perilloses. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

unitat mesurada segons especificacions de la DT 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
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UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que 
siguin fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que 
aquestes puguin provocar. 

S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl.lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
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Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

CON I TETRAPODE DE PLASTIC: 

Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació en 
posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en 
funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions 
climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a 
la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció 
de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 
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Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, 
exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

BARRERA DE PVC: 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col.locació en posició vertical. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Ha d’anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CINTA, CADENA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARRERA DE PVC 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS, BALISA, FITA, LLANTERNA I GARNALDA LLUMINOSA: 

Unitat de quantitat subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 

*UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 

BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

BBM2 - BARRERES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Barreres per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 

- De seguretat flexible de doble ona 

- Tipus New Jersey 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 

Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 

La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 

El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 

Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir 
les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 

Tipus d'acer:  A-42 b 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un 
procés d'immersió contínua. 
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No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de 
tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 

Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 

Tipus de banda:  UNE 135-121 

Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 

Gruix de la banda base:  3 mm 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

Contingut de silici i fósfor:  Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 

Toleràncies: 

- Gruix de la banda base:  ± 0,1 mm 

L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 

L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del 
tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 

Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135-111. 

No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 

Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 

La seva base ha de ser plana. 

El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes 
d'unió que precisin soldadura. 

Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
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Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 

Resistència del formigó:  >= 25 N/mm2 

Tipus d'acer:  B 400 

Separació entre les peces reflectores:  <= 10 m 

Recobriment de les armadures:  >= 2 cm 

Tipus de ciment:  Classe resistent>=32,5 

Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm 

- Recobriment armadures:  - 0 cm 

- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn 

- Defectes superficials:  <= 15% superfície 

- Cocons:  <= 3/10 dm2 

- Fissures 

     - Amplària:  <= 0,1 mm 

     - Llargària:  <= 2 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i 
el símbol de designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 

BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

*UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas 
de fabricación y ensayos. 

BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

- Captallums per a barreres de seguretat 

- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

- Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

SUPORTS D’ACER GALVANITZAT: 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades en el projecte. 
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No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 

Límit elàstic mínim: 

- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 

SUPORTS DE PERFILS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 

Es poden utilitzar indistintament perfils C i UPN. 

SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de senyalització 
vertical. 

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No ha de 
tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 

Tipus d’acer:  AP 11(UNE 36-093) 

Doblegament (UNE 7-472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Secció rectangular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

- Secció circular: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 
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- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 

┌─────────────────────────────────┐ 

│Gruix │ Allargament mínim (%)    │ 

│ (mm) │──────────────────────────│ 

│      │Longitudinal│Transversal  │ 

│──────│────────────│─────────────│ 

│ <=40 │     26     │     24      │ 

│──────│────────────│─────────────│ 

│ > 40 │     25     │     23      │ 

│ <=65 │            │             │ 

└─────────────────────────────────┘ 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Protecció de galvanització:  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

Gruix del recobriment:  70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Gruix:  3 mm 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 
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Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície resistent a 
l’abrasió 

Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’eina recomanada pel 
fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de naturalesa 
polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’un vehicle en moviment, ha de tenir les 
dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-1. 

El contorn del cos de l’element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la seguretat de la 
circulació vial. 

El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 
trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als elements 
d’ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom del 
fabricant i la data de fabricació. 

Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i s’han de 
comprovar segons aquesta norma. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, necessaris 
per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 

Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 

- Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 
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- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols:  4.6 

- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser les 
especificades a la figura 13 UNE 135-122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació 
de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació 
de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de designació 
de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

CAPTALLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de 
fixació i el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SUPORTS D'ACER: 

m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 

BANDEROLA, PÒRTIC, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

SUPORTS DE PERFILS LAMINATS O TUBS D'ACER: 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

*REC. PLACAS REFLEC. Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización 
vertical de carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

*PG 3/75 MOD 4 Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y 
sistemas de contención de vehículos. 

*UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal.Captafaros retrorreflectantes.Parte 
1:Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 

*UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
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BC1 - VIDRES PLANS 

BC1K - MIRALLS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BC1K1300. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents 
capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, superposades i unides 
íntimament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, 
incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.). 

No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de 
recuita, inclusions gasoses, etc.). 

El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts 
components. 

Pes: 

- Gruix 3 mm:  7,5 kg/m2 

- Gruix 5 mm:  12,5 kg/m2 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

Factor de reflexió (DIN 5036/1):  >= 85% 

Recobriment de plata reflectora (DIN 5036/1):  >= 0,7 g/m2 

Recobriment de coure protector (DIN 1238):  >= 0,2 g/m2 

Gruix de les capes de pintura (DIN 1238):  >= 50 micres 

Toleràncies: 

- Gruix i pes: 

┌───────────────────────────┐ 

│ Gruix  │ Gruix  │  Pes    │ 

│ lluna  │ (mm)   │(kg/m2)  │ 

│ (mm)   │        │         │ 

│────────│────────│─────────│ 
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│   3    │ ± 0,2  │ ± 0,5   │ 

│   5    │ ± 0,2  │ ± 0,5   │ 

└───────────────────────────┘ 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les 
accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes de recobriment produïdes per la 
humitat). 

S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la 
vertical. 

Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o 
d'un material protector. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la DT 

S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: 

- Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 

Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 

BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 

BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6". 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El tub ha de ser recte. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus. 
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La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers rebliments, 
depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui menor o igual a 
l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies. 

Característiques dimensionals: 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tub  │  Fondària    │Diàmetre │  Gruix   │ Llargària  │ 

│      │   màxima     │exterior │  paret   │            │ 

│      │irregularitat │ teòric  │(DIN 2440)│            │ 

│      │    (mm)      │  (mm)   │  (mm)    │   (mm)     │ 

│──────│──────────────│─────────│──────────│────────────│ 

│ 1/8" │    0,25      │  10,2   │    2     │            │ 

│ 1/4" │    0,30      │  13,5   │  2,35    │            │ 

│ 3/8" │    0,30      │  17,2   │  2,35    │            │ 

│ 1/2" │    0,30      │  21,3   │  2,65    │            │ 

│ 3/4" │    0,30      │  26,9   │  2,65    │            │ 

│  1"  │    0,40      │  33,7   │  3,25    │            │ 

│1"1/4 │    0,40      │  42,4   │  3,25    │   4 - 8    │ 

│1"1/2 │    0,40      │  48,3   │  3,25    │            │ 

│  2"  │    0,50      │  60,3   │  3,65    │            │ 

│2"1/2 │    0,50      │  76,1   │  3,65    │            │ 

│  3"  │    0,50      │  88,9   │  4,05    │            │ 

│  4"  │    0,60      │ 114,3   │  4,50    │            │ 

│  5"  │    0,60      │ 139,7   │  4,85    │            │ 

│  6"  │    0,60      │ 165,1   │  4,85    │            │ 

└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les superfícies interior i exterior han d'estar totalment galvanitzades, de color uniforme gris platejat, 
semibrillant i sense taques, punts oxidats, regalims de bany ni exfoliacions. La galvanitzatció s'ha 
d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 

Pressió de treball (UNE 19-002):  <= 20 bar 

Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062):  >= 32 bar 

Toleràncies: 
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- Toleràncies dimensionals: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│ Tub  │Diàmetre │  Gruix    │  Ovalitat    │Excentricitat │Llargària  │ 

│      │exterior │  paret    │              │(gruix mínim  │           │ 

│      │ teòric  │           │              │   puntual)   │           │ 

│      │  (mm)   │  (mm)     │              │    (mm)      │  (mm)     │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │         │sense límit│              │              │           │ 

│ 1/8" │ ± 0,4   │  - 0,25   │  9,8 - 10,6  │   >=1,75     │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│ 1/4" │ - 0,3   │  - 0,3    │ 13,2 - 14    │   >=2        │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,3   │sense límit│              │              │           │ 

│ 3/8" │ - 0,5   │  - 0,3    │ 16,7 - 17,5  │   >=2        │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│ 1/2" │ - 0,3   │  - 0,3    │   21 - 21,8  │   >=2,3      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │         │sense límit│              │              │           │ 

│ 3/4" │ ± 0,4   │  - 0,3    │ 26,5 - 27,3  │   >=2,3      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│  1"  │ - 0,4   │  - 0,4    │ 33,3 - 34,2  │   >=2,8      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│1"1/4 │ - 0,4   │  - 0,4    │   42 - 42,9  │   >=2,8      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 



Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Ós de Balaguer (Noguera) 

104 

 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│1"1/2 │ - 0,4   │  - 0,4    │ 47,9 - 48,8  │   >=2,8      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│  2"  │ - 0,6   │  - 0,5    │ 59,7 - 60,8  │   >=3,2      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,5   │sense límit│              │              │           │ 

│2"1/2 │ - 0,8   │  - 0,5    │ 75,3 - 76,6  │   >=3,2      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,6   │sense límit│              │              │           │ 

│  3"  │ - 0,9   │  - 0,5    │   88 - 89,5  │   >=3,5      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 0,7   │sense límit│              │              │           │ 

│  4"  │ - 1,2   │  - 0,6    │113,1 - 115   │   >=4        │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 1,1   │sense límit│              │              │           │ 

│  5"  │ - 1,2   │  - 0,6    │138,5 - 140,8 │   >=4,2      │   6%      │ 

│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 

│      │ + 1,4   │sense límit│              │              │           │ 

│  6"  │ - 1,2   │  - 0,6    │163,9 - 166,5 │   >=4,2      │   6%      │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament 
sobre superfícies planes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 

BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BG42439H. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front 
de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil 
normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
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- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, 
indicada amb els símbols normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores 
fixades al mateix. Han d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor 
estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament 
marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra 
N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes 
o altres parts movibles de l’interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que 
ha de treballar conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjanits diferents als 
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o 
la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar 
marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 
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- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin 
visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar 
clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra 
N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre 
part mòbil de l’interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els 
símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan 
acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver 
l’esquema de connexió. 
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Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat 
anterior. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part integrant de 
l’interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats 
segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats 
han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de 
portar els borns de connexió per a la unió amb l’interruptor. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con 
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). 
Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 



  Document número 1. MEMÒRIA 
Document número 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (ESS) 

109 

  

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGD12220. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , de 
diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de cobrir 
totalment. 

Gruix del recobriment de coure: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 

│Tipus          │ Estàndard │ 300 micres  │ 

│───────────────│───────────│─────────────│ 

│Gruix (micres) │   >= 10   │   >= 300    │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 

Toleràncies: 

- Llargària:  ± 3 mm 

- Diàmetre:  ± 0,2 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGW42000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes 
seccionadores o interruptors manuals. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BGYD1000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 
plaques de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a 
terra, o d'una placa de connexió a terra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 

BQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU1531A,BQU1A50A,BQU1H53A. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als 
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut 
a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió 
suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número 
d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i 
complements de bany 

- Instal·lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació elèctrica 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
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- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

Gruix aïllament:  >= 35 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

NTE-IFF/1973 Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, 
"Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA." 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 
en la indústria de la edificación 

BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQU22303,BQU25700,BQU27900,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2GF00,BQU2QJ00. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 

La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 
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BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

BQUA1100,BQUA3100,BQUAAAA0,BQUAP000,BQUAM000. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 

- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

D - ELEMENTS COMPOSTOS 

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 

D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

D060P021. 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, 
elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE. 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
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     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser 
superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans 
d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

D0B2 - ACER EN BARRES 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 

BARRES CORRUGADES: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
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│ Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │    Ganxos i patilles     │ 

│            │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 

│            │   D <= 25 mm  │   D > 25 mm  │  D < 20 mm │ D >= 20 mm  │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│   B 400    │      10 D     │     12 D     │     4 D    │     7 D     │ 

│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 

│   B 500    │      12 D     │     14 D     │     4 D    │     7 D     │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 

S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un mandrí. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament 
acceptat per la DF 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
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H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H1411111,H1411117,H141300F,H1421110,H1423230,H142AC60,H1457520,H1459630,H145B002,H145
K153,H1461164,H1463253,H1465277,H146J364,H1474600,H147D102,H1481242,H1485800,H1488580,
H1485670. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que 
puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a 
tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Proteccions del cap 

- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 

- Proteccions per a l’aparell auditiu 

- Proteccions per a l’aparell respirarori 

- Proteccions de les extremitats superiors 

- Proteccions de les extremitats inferiors 

- Proteccions del cos 

- Protecció del tronc 

- Protecció per treball a la intempèrie 

- Roba i peces de senyalització 

- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 

- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o 
la integritat física del treballador 

- Es equips dels serveis de socors i salvament 

- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 

- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 

- El material d’esport 

- El material d’autodefensa o de dissuasió 

- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense 
suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 

- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 

- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 

Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la 
contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, 
organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització 
simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 

     - Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 

     - Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 

     - Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

     - Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 

Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 

     - La gravetat del risc 

     - El temps o freqüència d’exposició al risc 

     - Les condicions del lloc de treball 

     - Les prestacions del propi EPI 

     - Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 

L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en 
contacte amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 

L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 

L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions 
i/o decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 

L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
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Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva 
la utilització de casc protector. 

Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 

Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

     - Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats 
en altura, obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 

     - Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i 
muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 

     - Obres en foses, rases, pous i galeries 

     - Moviments de terra i obres en roca 

     - Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

     - Utilització de pistoles per a fixar claus 

     - Treballs amb explosius 

     - Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 

     - Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o 
brutes, serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes 
i adorns sortints. 

Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment 
de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 

PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 

La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o 
viseres. 

Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 

- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  

- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 

- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 

- Enlluernament 

S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
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     - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i 
ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-entelat 

- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 

- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser 
perforades per a una millor ventilació. 

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 

     - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica 
(tipus picapedrer) per impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits 
contra fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 

Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

     - Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 

     - Treballs de perforació i burinat 

- Talla i tractament de pedres 

     - Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 

     - Utilització de maquinària que generen encenalls curts 

     - Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 

     - Treball amb raig projector d’abrasius granulars 

     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

     - Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 

     - Activitats en un entorn de calor radiant 

     - Treballs que desprenen radiacions 

     - Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 

Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar 
construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per 
encebada intempestiva de l'arc elèctric. 

Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant 
(l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre 
resistent a la temperatura que haurà de suportar. 

Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de 
soldador" amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a 
facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
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No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de 
soldar. 

Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir 
les pantalles de cap de tipus regulables. 

Característiques dels vidres de protecció: 

     - Quan al treball a realitzar existeixi risc d’enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un 
filtre per a garantir una absorció lumínica suficient 

     - En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus 
de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de 
les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 

     - Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 

     - Treballs de percussió 

     - Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 

Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, 
quan sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció 
auditiva, sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 

Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars 
amb filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 

Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de 
goma, plàstic, cera mal·leable o cotó. 

Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la 
compatibilitat dels diferents elements. 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 

Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 

- Pols, fums i boires 

- Vapors metàl·lics i orgànics 

- Gasos tòxics industrials 

- Monòxid de carboni 

- Baixa concentració d’oxigen respirable 

- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
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- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 

- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 

- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del 
fluid frigorífic 

L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima 
del 20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta 
concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i 
nivell de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de 
cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 

Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la 
ingestió de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 

Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents 
activitats: 

     - Treballs de soldadura 

     - Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 

     - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 

     - Treballs amb risc elèctric 

La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets 
seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 

Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries 
plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 

Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat 
de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 

- Calçat de protecció i de seguretat: 

         - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 

         - Treballs en bastides 
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         - Obres de demolició d’obra grossa 

         - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 

         - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 

         - Construcció de sostres 

         - Treballs d’estructura metàl·lica 

         - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 

         - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 

         - Treballs de transformació de materials lítics 

         - Manipulació i tractament de vidre 

         - Revestiment de materials termoaïllants 

         - Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 

         - Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 

         - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en 
fusió: 

         - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a 
la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la 
puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i 
realització d'estructures o enderrocs. 

Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap 
element metàl·lic. 

En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament  
del calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 

Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi 
un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable 
l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o 
incorporades en el calçat des d’origen. 
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La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de 
cuir, cautxú o teixit ignífug. 

En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa 
davant d’aquestes. 

PROTECCIONS DEL COS: 

En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de 
seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 

Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 

- Treballs en bastides 

- Muntatge de peces prefabricades 

- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 

     - Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o 
quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys 

     - Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes 
mitjançant reblons 

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 

- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per 
la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 

- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 

Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 

El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que 
persisteixi el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per 
part del receptor. 

PROTECCIÓ DEL TRONC: 

Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 

- Peces i equips de protecció: 

          - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 

          - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
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          - Manipulació de vidre pla 

          - Treballs de rajat de sorra 

          - Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 

          - Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 

          - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 

          - Treballs de soldadura. 

          - Treballs de forja. 

          - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 

Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les 
següents condicions: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 

Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents 
característiques: 

- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 

- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 

- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 

- Facilitat de ventilació 

- Que siguin visibles a temps pel destinatari 

PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 

Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
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- Treballs de muntatge elèctric 

- Treballs de manteniment elèctric 

- Treballs d’explotació i transport elèctric 

Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir 
roba sense accessoris metàl·lics. 

Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’emprador. 

La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de 
fabricació (generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 773/1997 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

REAL DECRETO 1407/1992 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 

REAL DECRETO 159/1995 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

RESOLUCIÓN 29/4/1999 Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección 
General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
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RESOLUCIÓN 28/7/2000 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. 

H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

H151A1K1,H151AJ01,H1522111,H152J105,H152L561,H151CPP1,H153A9F1,H152D801,H1534001,H154
M039,H15Z1001,H152U000. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de 
forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es 
troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les 
persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
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     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 

    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines 
Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, 
posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en 
condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant 
del mateix. Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar 
algun EPI per a la realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer 
aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
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Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que 
comprometin la eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de 
seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre 
la caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 

Ha d’estar constituïda per: 

- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), 
rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un 
element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 150 kp/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i 
subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués 
no es dones un cop amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de 
diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. 
Han d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer 
encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una 
deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 



  Document número 1. MEMÒRIA 
Document número 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (ESS) 

133 

  

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al 
risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, 
fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a 
l’operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels 
treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus 
components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o 
hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció 
col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada 
de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut 
toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us 
segures durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son 
reutilitzables, o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 
en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 
instalación. 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 

HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 

HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 
barreres de seguretat, col·locats sobre suports en la seva posició definitiva. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig per al repartiment dels trams 

- Col·locació i fixació dels trams 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, 
d'acord amb les especificacions de la DT 

El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la DT, o les 
aprovades per la DF 

La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 

A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. 

L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la DT 
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- Alçària:  ± 2 cm 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig. 

No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 

Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 
d'esmeril. 

No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 

Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 

Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Barrera de peces prefabricades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Peces prefabricades: 

- Replanteig 

- Col·locació de les peces 

- Unió de les peces entre elles 

CONDICIONS GENERALS: 

La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades 
per la DF al replanteig. 

La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
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No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions de la barrera:  Segons UNE 135-111 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Ressalts entre trams:  ± 10 mm 

- Nivells:  ± 10 mm 

PREFABRICADA: 

Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

*UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 

*UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales 
básicos y control de ejecución. 

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

HBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 

S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 

- Marques transversals 

- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 

- Reflectants 
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- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 

- Vials públics 

- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Neteja i acondicionament del paviment 

- Aplicació de la pintura 

- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

CONDICIONS GENERALS: 

Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la DT 

Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 

La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 

El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 

El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 

Dosificació de pintura:  720 g/m2 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 3 cm 

- Dosificació de pintura i microesferes: - 0%, + 12% 

MARQUES REFLECTANTS: 

Dosificació de microesferes de vidre:  480 g/m2 

CARRETERES: 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1):  1,7 

Resistència al lliscament (UNE 135-200/1):  >= 0,45 

Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - 30 dies:  >= 300 mcd/lx m2 

     - 180 dies:  >= 200 mcd/lx m2 
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     - 730 dies:  >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc:  >= 150 mcd/lx m2 

Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 

     - Sobre paviment bituminós:  >= 0,30 

     - Sobre paviment de formigó:  >= 0,40 

- Color groc:  >= 0,20 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRES: 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” I “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinades. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es compondrà, 
com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
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- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.  

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 

Abans de començar les feines, la DF ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 

La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca. 

Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions alcalines. 

Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un 
tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 

En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per al 
curat del formigó. 

Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant material 
del mateix tipus que el paviment existent. 

Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, que serà aprovat.per la DF 

S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
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m de llargària pintada, d'acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l'eix de la faixa al terreny. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

MARQUES SUPERFICIALS: 

m2 de superfície pintada, d'acord amb les especificacions de la DT, mesurant la superfície circumscrita al 
conjunt de la marca pintada. 

Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

VIALS PÚBLICS: 

*PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes. 

8.2-IC 1987 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la 
Instrucción de carreteras. 

*UNE-EN 1436:1998 Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada. 

VIALS PRIVATS: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES: 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 

HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HBBAC019. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o 
una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un 
color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 



  Document número 1. MEMÒRIA 
Document número 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (ESS) 

141 

  

Principis generals: 

Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 

- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la 
seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el R.D. 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment 
es necessiti, i solament en aquests. 

En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus 
respectius continguts. 

S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, 
tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant 
es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 

No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels 
senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de 
plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 

No s’iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal 
solament, a la mínima altura. 

Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 

El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 

Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 

Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. 
(s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
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Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanada de la carretera, es composarà, 
com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 

- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanada 

La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en 
funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es 
necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no 
queda cap obstacle en la calçada. 

Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, 
els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-
se prèviament a la de perill “OBRES” 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 

- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les 
vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 

L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 

- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i 
negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden 
comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment 
proscrit. 

- Mitjançant semàfor regulador. 

Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció 
serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla 
fotoluminiscent. 

Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de 
l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta 
una alineació recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la 
velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 

Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 

Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per 
un responsable delegat per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ús, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 485/1997 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

REAL DECRETO 363/1995 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

8.3-IC 1987 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: 
Señalización de Obras. 

ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la 
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 

HG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
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HG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HG42439H. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics 
magnetotèrmics 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les 
normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’estar ajustats a les condicions del 
paràmetre exigides en la DT 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 3 kg 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
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El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part 
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de 
subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automàtic amb els conductors que formen part 
del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. 
En aquest cas, l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’estar feta amb els borns 
de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions 
dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els 
conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de 
l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 
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BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin 
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: 
Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR 
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT 
AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

HG50 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HG500001,HG500002. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Armaris amb porta, pany i clau. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

               - Col.locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

     - Posició:  ± 20 mm 

     - Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col.locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

HGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HGD1222E. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d’estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica de proves 
d’inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels circuits 
de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, igual 
a la seva longitud. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
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Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc.). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

HQ - EQUIPAMENTS 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU1531A,HQU1A50A,HQU1H53A. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 

La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les 
instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de 
subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi 
pugui gaudir d’aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al 
Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment 
de cap de les parts. 

Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació per al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran 
amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat 
equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i 
pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 

El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i 
adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball 
industrial. 

Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar 
els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit 
personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
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Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i 
la seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del 
personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 

Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 

Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 

Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i 
aquest sobre el „Manteniment Correctiu“ (o reparació d’avaria). 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 

Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del 
contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 

Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

REAL DECRETO 486/1997 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 1215/1997 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

REAL DECRETO 664/1997 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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ORDEN 9/3/1971 Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

ORDEN 20/5/1952 Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 

CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 
en la indústria de la edificación 

NBE-EA-1995 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Básica de la 
Edificación NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificación. 

NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 

HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU22301,HQU25701,HQU27902,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2GF01,HQU2P001,HQU21301,HQU2QJ02
. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Armaris amb porta, pany i clau. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

               - Col.locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la D.T. 

Toleràncies d'execució: 

     - Posició:  ± 20 mm 

     - Aplomat:  ± 2% 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col.locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, etc. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat col.locada, mesurada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

HX - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

HX1 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

HX11 - MAUP - MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HX11X087,HX11X090,HX11X099,HX11X089. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ:  

Utilització d'una plataforma elevadora motoritzada, per a treballs en alçada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Transport de la plataforma fins a l'obra 

- Neteja i preparació del pla de treball de la plataforma, i protecció dels espais afectats 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Utilització de la plataforma per als treballs en alçada 

- Retirada de la plataforma i dels elements de protecció i senyalització 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent. 

Els punts on es recolzin els peus de fixació han de resistir les càrregues previstes a la D.T de la bastida. 
Han de ser horitzontals. 

Per a fer treballs en alçada cal tenir fixats al terra els elements o dispositius incorporats a la plataforma 
per donar-li estabilitat. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm. 
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Les plataformes de treball han d’estar protegides amb una barana composada per un tub superior a 
1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la 
plataforma. 

Han d’estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la D.T, per tal 
de garantir la seguretat a la zona d’influència. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d’estar degudament senyalitzats i 
protegits. 

Distàncies entre la plataforma i línies elèctriques amb cables nus: 

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m 

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora, i especialment desprès de pluges, neu o vent, 
cal revisar les condicions d'estabilitat. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin 
superfícies lliscants a les plataformes de treball. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de començar el muntatge, cal comprovar la base de recolzament, l’existència de serveis, 
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s’han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 2 m. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

REAL DECRETO 1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 1435/1992 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

REAL DECRETO 56/1995 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 
89/392/CEE, sobre máquinas. 

Barcelona, Setembre de 2013 
L’autora del Projecte: 

 
       
 
 
Silvia Valero Via 
Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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Justificació d'elements 



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/09/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,83000h Oficial 1aA0121000

 €19,27000h Oficial 1a vidrierA012E000

 €20,49000h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,49000h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,58000h Ajudant electricistaA013H000

 €16,61000h ManobreA0140000

 €17,19000h Manobre especialistaA0150000

 €21,00000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/09/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56000h Formigonera de 165 lC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94000m3 AiguaB0111000

 €14,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €13,16000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €83,93000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €1,09000kg Clau acerB0A31000

 €0,78000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,98000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

B0AC112D

 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €207,00000m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €2,78000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €7,73000cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,68000m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos

B0D732A0

 €0,16000m FleixB0DZ4000

 €0,09000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €35,42000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

B1411117

 €26,19000u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

B141300F

 €5,31000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €4,61000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €7,50000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

B1457520

 €5,05000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,27000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145B002

 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €14,17000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

B1461164

 €55,73000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €23,42000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

B1465277

 €2,20000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €50,93000u 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

B147D102

 €22,97000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,93000u Armilla salvavides amb material flotant, de nilóB1485670

 €16,97000u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €23,58000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,13000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

B1526EL6

 €72,62000u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

B152KK00

 €0,48000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

B152U000

 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €395,00000u Anticaigudas retractil automaticB15A0039

 €0,66000m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetreB15Z1700

 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €13,86000dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €10,60000u Senyal indicativaBBBAC019

 €21,40000m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €52,92000u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat,
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, per a muntar en perfil DIN

BG42439H

 €9,66000u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm

BGD12220

 €0,29000u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €3,56000u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €224,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A

 €156,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €146,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €48,25000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €70,12000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €83,94000u 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
per a 4 usos

BQU27900

 €103,22000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €48,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €163,46000u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00

 €103,70000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €67,27000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

BQUA3100

 €174,40000u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €30,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,86000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 30/09/13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,62320m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:

0,93600/R 1,560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

9,4250014,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

20,3980013,160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 46,77820 46,77820

COST DIRECTE 66,62320

66,62320COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6,77000 6,77000

COST DIRECTE 6,77000

0,338505,00%DESPESES INDIRECTES

7,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,19u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

H1411117 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,4200035,420001,000B1411117 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

u

Subtotal... 35,42000 35,42000

COST DIRECTE 35,42000

1,771005,00%DESPESES INDIRECTES

37,19100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,50u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

H141300F Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

26,1900026,190001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

u

Subtotal... 26,19000 26,19000

COST DIRECTE 26,19000

1,309505,00%DESPESES INDIRECTES

27,49950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,310005,310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,31000 5,31000

COST DIRECTE 5,31000

0,265505,00%DESPESES INDIRECTES

5,57550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,84u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,610004,610001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 4,61000 4,61000

COST DIRECTE 4,61000

0,230505,00%DESPESES INDIRECTES

4,84050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 7,50000 7,50000
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COST DIRECTE 7,50000

0,375005,00%DESPESES INDIRECTES

7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 10,41000 10,41000

COST DIRECTE 10,41000

0,520505,00%DESPESES INDIRECTES

10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,050005,050001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,05000 5,05000

COST DIRECTE 5,05000

0,252505,00%DESPESES INDIRECTES

5,30250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,53u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,270005,270001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u
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Subtotal... 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 5,27000

0,263505,00%DESPESES INDIRECTES

5,53350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000

0,972505,00%DESPESES INDIRECTES

20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,88u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1700014,170001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 14,17000 14,17000

COST DIRECTE 14,17000

0,708505,00%DESPESES INDIRECTES

14,87850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000

2,786505,00%DESPESES INDIRECTES

58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,59u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

H1465277 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,4200023,420001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

u

Subtotal... 23,42000 23,42000

COST DIRECTE 23,42000

1,171005,00%DESPESES INDIRECTES

24,59100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,31u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,200002,200001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000

0,110005,00%DESPESES INDIRECTES

2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,19000 13,19000

COST DIRECTE 13,19000

0,659505,00%DESPESES INDIRECTES

13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,48u 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

H147D102 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,9300050,930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un 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

u

Subtotal... 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000

2,546505,00%DESPESES INDIRECTES
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53,47650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 22,97000 22,97000

COST DIRECTE 22,97000

1,148505,00%DESPESES INDIRECTES

24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,28u Armilla salvavides amb material flotant, de nilóH1485670 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,9300046,930001,000B1485670 =xArmilla salvavides amb material flotant, de nilóu

Subtotal... 46,93000 46,93000

COST DIRECTE 46,93000

2,346505,00%DESPESES INDIRECTES

49,27650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,82u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,9700016,970001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000

0,848505,00%DESPESES INDIRECTES

17,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u

Subtotal... 23,58000 23,58000

COST DIRECTE 23,58000

1,179005,00%DESPESES INDIRECTES

24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H151A1K1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:

0,468000,780000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

0,032000,160000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 4,32400

0,216205,00%DESPESES INDIRECTES

4,54020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,63m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:

0,109001,090000,100B0A31000 =xClau acerkg

1,440000,400003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,41400207,000000,002B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 1,96300 1,96300
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COST DIRECTE 11,07300

0,553655,00%DESPESES INDIRECTES

11,62665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,65m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i
suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151CPP1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:

0,218001,090000,200B0A31000 =xClau acerkg

4,000000,4000010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,62100207,000000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 4,83900 4,83900

COST DIRECTE 13,94900

0,697455,00%DESPESES INDIRECTES

14,64645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:

0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,315000,090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,3324666,623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,25906 2,25906

COST DIRECTE 11,36906

0,568455,00%DESPESES INDIRECTES
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11,93751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,89m 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

H152D801 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:

5,0834072,620000,070B152KK00 =xDispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

u

0,693000,660001,050B15Z1700 =xCorda de poliamida de 16 mm de diàmetrem

Subtotal... 5,77640 5,77640

COST DIRECTE 9,42040

0,471025,00%DESPESES INDIRECTES

9,89142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:

1,176000,980001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

m

Subtotal... 1,17600 1,17600

COST DIRECTE 4,82000

0,241005,00%DESPESES INDIRECTES

5,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,06m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

H152L561 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,94050/R 19,830000,350A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,75400 12,75400
Materials:

0,154607,730000,020B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

4,288002,680001,600B0D732A0 =xTauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos

m2

Subtotal... 4,44260 4,44260

COST DIRECTE 17,19660

0,859835,00%DESPESES INDIRECTES

18,05643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,16m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H152U000 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99150/R 19,830000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,99150 0,99150
Materials:

0,565001,130000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

u

0,504000,480001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

m

Subtotal... 1,06900 1,06900

COST DIRECTE 2,06050

0,103035,00%DESPESES INDIRECTES

2,16353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,21u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16610/R 16,610000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16610 0,16610
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 0,19610

0,009815,00%DESPESES INDIRECTES

0,20591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:

4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 16,80000 16,80000

COST DIRECTE 22,26600

1,113305,00%DESPESES INDIRECTES

23,37930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €423,47u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters
d'alta resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm i 15 m.
de longitud amb conector de cargol

H154M039 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,30500 8,30500
Materials:

395,00000395,000001,000B15A0039 =xAnticaigudas retractil automaticu

Subtotal... 395,00000 395,00000

COST DIRECTE 403,30500

20,165255,00%DESPESES INDIRECTES

423,47025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,44000 36,44000

COST DIRECTE 36,44000

1,822005,00%DESPESES INDIRECTES

38,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,98000/R 19,830006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 118,98000 118,98000

COST DIRECTE 118,98000

5,949005,00%DESPESES INDIRECTES

124,92900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61000 16,61000

COST DIRECTE 16,61000

0,830505,00%DESPESES INDIRECTES

17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,57u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC019 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:

10,6000010,600001,000BBBAC019 =xSenyal indicativau

Subtotal... 10,60000 10,60000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 27,21000

1,360505,00%DESPESES INDIRECTES

28,57050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,32u 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

HG42439H Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,99110/R 20,490000,390A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,86760/R 17,580000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,85870 11,85870
Materials:

52,9200052,920001,000BG42439H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat,
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, per a muntar en perfil DIN

u

0,290000,290001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 53,21000 53,21000

COST DIRECTE 65,06870

3,253445,00%DESPESES INDIRECTES

68,32213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €971,52u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacionsHG500001 Rend.: 1,000P- 37

 €997,72u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacionsHG500002 Rend.: 1,000P- 38

 €23,19u 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

HGD1222E Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77417/R 20,490000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,09614/R 17,580000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,87031 8,87031
Materials:



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 30/09/13
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
9,660009,660001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de

1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
u

3,560003,560001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 13,22000 13,22000

COST DIRECTE 22,09031

1,104525,00%DESPESES INDIRECTES

23,19483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,02mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

224,78000224,780001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 224,78000 224,78000

COST DIRECTE 224,78000

11,239005,00%DESPESES INDIRECTES

236,01900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,62mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

156,78000156,780001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 156,78000 156,78000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 156,78000

7,839005,00%DESPESES INDIRECTES

164,61900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,12mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

146,78000146,780001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 146,78000 146,78000

COST DIRECTE 146,78000

7,339005,00%DESPESES INDIRECTES

154,11900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,27000/R 19,270001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 19,27000 19,27000
Materials:

1,4553013,860000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

21,4000021,400001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 22,85530 22,85530

COST DIRECTE 42,12530

2,106275,00%DESPESES INDIRECTES

44,23157COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,15250 4,15250
Materials:

48,2500048,250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 48,25000 48,25000

COST DIRECTE 52,40250

2,620135,00%DESPESES INDIRECTES

55,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,02u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:

17,5300070,120000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

u

Subtotal... 17,53000 17,53000

COST DIRECTE 20,02150

1,001085,00%DESPESES INDIRECTES

21,02258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,14u 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

HQU27902 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:

20,9850083,940000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

u

Subtotal... 20,98500 20,98500
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COST DIRECTE 26,79850

1,339935,00%DESPESES INDIRECTES

28,13842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:

103,22000103,220001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 103,22000 103,22000

COST DIRECTE 109,03350

5,451685,00%DESPESES INDIRECTES

114,48518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,85950/R 17,190000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,85950 0,85950
Materials:

81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 81,12000 81,12000

COST DIRECTE 81,97950

4,098985,00%DESPESES INDIRECTES

86,07848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:

48,2100048,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u
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Subtotal... 48,21000 48,21000

COST DIRECTE 49,87100

2,493555,00%DESPESES INDIRECTES

52,36455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:

0,860000,860001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,86000 0,86000

COST DIRECTE 1,69050

0,084535,00%DESPESES INDIRECTES

1,77503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,70u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68375/R 20,490000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 7,68375 7,68375
Materials:

163,46000163,460001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu

Subtotal... 163,46000 163,46000

COST DIRECTE 171,14375

8,557195,00%DESPESES INDIRECTES

179,70094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103,70000103,700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 103,70000 103,70000
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COST DIRECTE 103,70000

5,185005,00%DESPESES INDIRECTES

108,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,63u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

67,2700067,270001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 67,27000 67,27000

COST DIRECTE 67,27000

3,363505,00%DESPESES INDIRECTES

70,63350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,12u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

174,40000174,400001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 174,40000 174,40000

COST DIRECTE 174,40000

8,720005,00%DESPESES INDIRECTES

183,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,0000030,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 30,00000

1,500005,00%DESPESES INDIRECTES

31,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 177,50000 177,50000

COST DIRECTE 177,50000

8,875005,00%DESPESES INDIRECTES

186,37500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61000 16,61000

COST DIRECTE 16,61000

0,830505,00%DESPESES INDIRECTES

17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,45u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge

HX11X087 Rend.: 1,000P- 58

 €97,66u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X089 Rend.: 1,000P- 59

 €59,34u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X090 Rend.: 1,000P- 60

 €28,12u Extintor portàtilHX11X099 Rend.: 1,000P- 61

 €2.646,00mes Técnic de prevencióHX900009 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.520,00000/R 21,00000120,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 2.520,00000 2.520,00000

COST DIRECTE 2.520,00000

126,000005,00%DESPESES INDIRECTES
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2.646,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/09/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €19,83000h Oficial 1aA0121000

 €19,27000h Oficial 1a vidrierA012E000

 €20,49000h Oficial 1a electricistaA012H000

 €20,49000h Oficial 1a lampistaA012J000

 €17,58000h Ajudant electricistaA013H000

 €16,61000h ManobreA0140000

 €17,19000h Manobre especialistaA0150000

 €21,00000h Coordinador d'activitats preventivesA01H1000



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/09/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,56000h Formigonera de 165 lC1705600



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94000m3 AiguaB0111000

 €14,50000t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €13,16000t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €83,93000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €1,09000kg Clau acerB0A31000

 €0,78000u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F00

 €0,98000m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

B0AC112D

 €0,40000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €207,00000m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €2,78000m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €7,73000cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,68000m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos

B0D732A0

 €0,16000m FleixB0DZ4000

 €0,09000u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosB0DZSM0K

 €6,77000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

B1411111

 €35,42000u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

B1411117

 €26,19000u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

B141300F

 €5,31000u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

B1421110

 €4,61000u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

B1423230

 €7,50000u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

B142AC60
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,41000u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

B1457520

 €5,05000u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

B1459630

 €5,27000u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

B145B002

 €19,45000u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

B145K153

 €14,17000u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

B1461164

 €55,73000u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

B1463253

 €23,42000u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

B1465277

 €2,20000u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

B146J364

 €13,19000u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600

 €50,93000u 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

B147D102

 €22,97000u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

B1481242
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €46,93000u Armilla salvavides amb material flotant, de nilóB1485670

 €16,97000u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1485800

 €23,58000u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

B1488580

 €0,15000m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

B1511215

 €1,13000u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

B1526EL6

 €72,62000u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

B152KK00

 €0,48000m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

B152U000

 €0,03000u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

B1534001

 €395,00000u Anticaigudas retractil automaticB15A0039

 €0,66000m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetreB15Z1700

 €0,96000kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B44Z501A

 €13,86000dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

B7J5009A

 €10,60000u Senyal indicativaBBBAC019

 €21,40000m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mmBC1K1300

 €52,92000u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat,
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, per a muntar en perfil DIN

BG42439H

 €9,66000u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300
µm

BGD12220

 €0,29000u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsBGW42000

 €3,56000u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

BGYD1000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €224,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1531A

 €156,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1A50A

 €146,78000mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

BQU1H53A

 €48,25000u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

BQU22303

 €70,12000u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

BQU25700

 €83,94000u 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
per a 4 usos

BQU27900

 €103,22000u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02

 €81,12000u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002

 €48,21000u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

BQU2GF00

 €163,46000u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsBQU2QJ00

 €103,70000u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

BQUA1100

 €67,27000u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

BQUA3100

 €174,40000u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentBQUAAAA0

 €30,00000u Reconeixement mèdicBQUAM000

 €177,50000u Curset de primers auxilis i socorrismeBQUAP000

 €0,86000u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 30/09/13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,62320m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,90900/R 17,190001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,90900 18,90900
Maquinària:

0,93600/R 1,560000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,93600 0,93600
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

9,4250014,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

20,3980013,160001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

16,7860083,930000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 46,77820 46,77820

COST DIRECTE 66,62320

66,62320COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,11u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

H1411111 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

6,770006,770001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

u

Subtotal... 6,77000 6,77000

COST DIRECTE 6,77000

0,338505,00%DESPESES INDIRECTES

7,10850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,19u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

H1411117 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

35,4200035,420001,000B1411117 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

u

Subtotal... 35,42000 35,42000

COST DIRECTE 35,42000

1,771005,00%DESPESES INDIRECTES

37,19100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,50u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

H141300F Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

26,1900026,190001,000B141300F =xCasc de seguretat de protecció per a la industria, tipus
escalador sense visera, homologat segons UNE-EN 397

u

Subtotal... 26,19000 26,19000

COST DIRECTE 26,19000

1,309505,00%DESPESES INDIRECTES

27,49950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,58u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

H1421110 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,310005,310001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168

u

Subtotal... 5,31000 5,31000

COST DIRECTE 5,31000

0,265505,00%DESPESES INDIRECTES

5,57550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,84u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

H1423230 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4,610004,610001,000B1423230 =xUlleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5,
homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

u

Subtotal... 4,61000 4,61000

COST DIRECTE 4,61000

0,230505,00%DESPESES INDIRECTES

4,84050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,88u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

H142AC60 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

7,500007,500001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

u

Subtotal... 7,50000 7,50000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 7,50000

0,375005,00%DESPESES INDIRECTES

7,87500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,93u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

H1457520 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,4100010,410001,000B1457520 =xParella de guants aïllants del fred i absorbents de les
vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà,
folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible amb
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 10,41000 10,41000

COST DIRECTE 10,41000

0,520505,00%DESPESES INDIRECTES

10,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,30u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,050005,050001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

u

Subtotal... 5,05000 5,05000

COST DIRECTE 5,05000

0,252505,00%DESPESES INDIRECTES

5,30250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,53u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H145B002 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

5,270005,270001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

u
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 5,27000

0,263505,00%DESPESES INDIRECTES

5,53350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,42u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

H145K153 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

19,4500019,450001,000B145K153 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

u

Subtotal... 19,45000 19,45000

COST DIRECTE 19,45000

0,972505,00%DESPESES INDIRECTES

20,42250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,88u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

H1461164 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

14,1700014,170001,000B1461164 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada
en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN
345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN
347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 14,17000 14,17000

COST DIRECTE 14,17000

0,708505,00%DESPESES INDIRECTES

14,87850COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €58,52u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

H1463253 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

55,7300055,730001,000B1463253 =xParella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

u

Subtotal... 55,73000 55,73000

COST DIRECTE 55,73000

2,786505,00%DESPESES INDIRECTES

58,51650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,59u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

H1465277 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

23,4200023,420001,000B1465277 =xParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN
344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN
346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i
UNE-EN 12568

u

Subtotal... 23,42000 23,42000

COST DIRECTE 23,42000

1,171005,00%DESPESES INDIRECTES

24,59100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,31u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

H146J364 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,200002,200001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

u

Subtotal... 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000

0,110005,00%DESPESES INDIRECTES

2,31000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,85u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

13,1900013,190001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu

Subtotal... 13,19000 13,19000

COST DIRECTE 13,19000

0,659505,00%DESPESES INDIRECTES

13,84950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,48u 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

H147D102 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

50,9300050,930001,000B147D102 =xSistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements
d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i
sivella, incorporat a un 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

u

Subtotal... 50,93000 50,93000

COST DIRECTE 50,93000

2,546505,00%DESPESES INDIRECTES
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53,47650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,12u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1481242 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

22,9700022,970001,000B1481242 =xGranota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

u

Subtotal... 22,97000 22,97000

COST DIRECTE 22,97000

1,148505,00%DESPESES INDIRECTES

24,11850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,28u Armilla salvavides amb material flotant, de nilóH1485670 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

46,9300046,930001,000B1485670 =xArmilla salvavides amb material flotant, de nilóu

Subtotal... 46,93000 46,93000

COST DIRECTE 46,93000

2,346505,00%DESPESES INDIRECTES

49,27650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,82u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1485800 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,9700016,970001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Subtotal... 16,97000 16,97000

COST DIRECTE 16,97000

0,848505,00%DESPESES INDIRECTES

17,81850COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,76u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

H1488580 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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23,5800023,580001,000B1488580 =xDavantal per a soldador, de serratge, homologat segons

UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u

Subtotal... 23,58000 23,58000

COST DIRECTE 23,58000

1,179005,00%DESPESES INDIRECTES

24,75900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,54m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

H151A1K1 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:

0,468000,780000,600B0A62F00 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

0,032000,160000,200B0DZ4000 =xFleixm

0,180000,150001,200B1511215 =xXarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, per a 10 usos

m2

Subtotal... 0,68000 0,68000

COST DIRECTE 4,32400

0,216205,00%DESPESES INDIRECTES

4,54020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,63m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a
màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151AJ01 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:

0,109001,090000,100B0A31000 =xClau acerkg

1,440000,400003,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,41400207,000000,002B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 1,96300 1,96300
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COST DIRECTE 11,07300

0,553655,00%DESPESES INDIRECTES

11,62665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,65m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i
suports de fusta i amb el desmuntatge inclòs

H151CPP1 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:

0,218001,090000,200B0A31000 =xClau acerkg

4,000000,4000010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,62100207,000000,003B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

Subtotal... 4,83900 4,83900

COST DIRECTE 13,94900

0,697455,00%DESPESES INDIRECTES

14,64645COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,94m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol
de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i
amb el desmuntatge inclòs

H1522111 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,95750/R 19,830000,250A0121000 =xOficial 1ah

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,11000 9,11000
Materials:

0,611602,780000,220B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,315000,090003,500B0DZSM0K =xTub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usosu

1,3324666,623200,020D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 2,25906 2,25906

COST DIRECTE 11,36906

0,568455,00%DESPESES INDIRECTES
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11,93751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,89m 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

H152D801 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:

5,0834072,620000,070B152KK00 =xDispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó
de seguretat a una corda de 16 mm de diàmetre, d'aliatge
lleuger estampat

u

0,693000,660001,050B15Z1700 =xCorda de poliamida de 16 mm de diàmetrem

Subtotal... 5,77640 5,77640

COST DIRECTE 9,42040

0,471025,00%DESPESES INDIRECTES

9,89142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,06m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A0121000 =xOficial 1ah

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,64400 3,64400
Materials:

1,176000,980001,200B0AC112D =xCable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

m

Subtotal... 1,17600 1,17600

COST DIRECTE 4,82000

0,241005,00%DESPESES INDIRECTES

5,06100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,06m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

H152L561 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,94050/R 19,830000,350A0121000 =xOficial 1ah
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5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,75400 12,75400
Materials:

0,154607,730000,020B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

4,288002,680001,600B0D732A0 =xTauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix,
per a 2 usos

m2

Subtotal... 4,44260 4,44260

COST DIRECTE 17,19660

0,859835,00%DESPESES INDIRECTES

18,05643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,16m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb
malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

H152U000 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,99150/R 19,830000,050A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,99150 0,99150
Materials:

0,565001,130000,500B1526EL6 =xMuntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària,
per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos

u

0,504000,480001,050B152U000 =xMalla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques
d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada

m

Subtotal... 1,06900 1,06900

COST DIRECTE 2,06050

0,103035,00%DESPESES INDIRECTES

2,16353COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,21u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

H1534001 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16610/R 16,610000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,16610 0,16610
Materials:

0,030000,030001,000B1534001 =xPeça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

u

Subtotal... 0,03000 0,03000
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COST DIRECTE 0,19610

0,009815,00%DESPESES INDIRECTES

0,20591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,38u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

H153A9F1 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46600 5,46600
Materials:

4,800000,4000012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

12,000000,9600012,500B44Z501A =xAcer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant

kg

Subtotal... 16,80000 16,80000

COST DIRECTE 22,26600

1,113305,00%DESPESES INDIRECTES

23,37930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €423,47u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters
d'alta resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm i 15 m.
de longitud amb conector de cargol

H154M039 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,30500/R 16,610000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,30500 8,30500
Materials:

395,00000395,000001,000B15A0039 =xAnticaigudas retractil automaticu

Subtotal... 395,00000 395,00000

COST DIRECTE 403,30500

20,165255,00%DESPESES INDIRECTES

423,47025COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,26h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions

H15Z1001 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,44000 36,44000

COST DIRECTE 36,44000

1,822005,00%DESPESES INDIRECTES

38,26200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €124,93u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït
per 6 persones

H16F1003 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

118,98000/R 19,830006,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 118,98000 118,98000

COST DIRECTE 118,98000

5,949005,00%DESPESES INDIRECTES

124,92900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61000 16,61000

COST DIRECTE 16,61000

0,830505,00%DESPESES INDIRECTES

17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,57u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

HBBAC019 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61000 16,61000
Materials:

10,6000010,600001,000BBBAC019 =xSenyal indicativau

Subtotal... 10,60000 10,60000
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COST DIRECTE 27,21000

1,360505,00%DESPESES INDIRECTES

28,57050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €68,32u 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

HG42439H Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,99110/R 20,490000,390A012H000 =xOficial 1a electricistah

3,86760/R 17,580000,220A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,85870 11,85870
Materials:

52,9200052,920001,000BG42439H =xInterruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat,
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, per a muntar en perfil DIN

u

0,290000,290001,000BGW42000 =xPart proporcional d'accessoris per a interruptors diferencialsu

Subtotal... 53,21000 53,21000

COST DIRECTE 65,06870

3,253445,00%DESPESES INDIRECTES

68,32213COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €971,52u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacionsHG500001 Rend.: 1,000P- 37

 €997,72u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacionsHG500002 Rend.: 1,000P- 38

 €23,19u 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

HGD1222E Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77417/R 20,490000,233A012H000 =xOficial 1a electricistah

4,09614/R 17,580000,233A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 8,87031 8,87031
Materials:
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9,660009,660001,000BGD12220 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de

1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm
u

3,560003,560001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra

u

Subtotal... 13,22000 13,22000

COST DIRECTE 22,09031

1,104525,00%DESPESES INDIRECTES

23,19483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €236,02mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1531A Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

224,78000224,780001,000BQU1531A =xLloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 224,78000 224,78000

COST DIRECTE 224,78000

11,239005,00%DESPESES INDIRECTES

236,01900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €164,62mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1A50A Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

156,78000156,780001,000BQU1A50A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 156,78000 156,78000
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COST DIRECTE 156,78000

7,839005,00%DESPESES INDIRECTES

164,61900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €154,12mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

HQU1H53A Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

146,78000146,780001,000BQU1H53A =xLloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

mes

Subtotal... 146,78000 146,78000

COST DIRECTE 146,78000

7,339005,00%DESPESES INDIRECTES

154,11900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,23u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit
sobre tauler de fusta

HQU21301 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,27000/R 19,270001,000A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 19,27000 19,27000
Materials:

1,4553013,860000,105B7J5009A =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent

dm3

21,4000021,400001,000BC1K1300 =xMirall de lluna incolora de gruix 3 mmm2

Subtotal... 22,85530 22,85530

COST DIRECTE 42,12530

2,106275,00%DESPESES INDIRECTES

44,23157COST EXECUCIÓ MATERIAL



ESS Gerb

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,02u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU22301 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,15250/R 16,610000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,15250 4,15250
Materials:

48,2500048,250001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

u

Subtotal... 48,25000 48,25000

COST DIRECTE 52,40250

2,620135,00%DESPESES INDIRECTES

55,02262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,02u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU25701 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,49150 2,49150
Materials:

17,5300070,120000,250BQU25700 =xBanc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones per a 4 usos

u

Subtotal... 17,53000 17,53000

COST DIRECTE 20,02150

1,001085,00%DESPESES INDIRECTES

21,02258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,14u 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

HQU27902 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:

20,9850083,940000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos

u

Subtotal... 20,98500 20,98500
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COST DIRECTE 26,79850

1,339935,00%DESPESES INDIRECTES

28,13842COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,49u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,81350/R 16,610000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,81350 5,81350
Materials:

103,22000103,220001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu

Subtotal... 103,22000 103,22000

COST DIRECTE 109,03350

5,451685,00%DESPESES INDIRECTES

114,48518COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,08u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HQU2E001 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,85950/R 17,190000,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,85950 0,85950
Materials:

81,1200081,120001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu

Subtotal... 81,12000 81,12000

COST DIRECTE 81,97950

4,098985,00%DESPESES INDIRECTES

86,07848COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,36u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,66100/R 16,610000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,66100 1,66100
Materials:

48,2100048,210001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

u
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Subtotal... 48,21000 48,21000

COST DIRECTE 49,87100

2,493555,00%DESPESES INDIRECTES

52,36455COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,78u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

HQU2P001 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,83050/R 16,610000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,83050 0,83050
Materials:

0,860000,860001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau

Subtotal... 0,86000 0,86000

COST DIRECTE 1,69050

0,084535,00%DESPESES INDIRECTES

1,77503COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,70u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs

HQU2QJ02 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,68375/R 20,490000,375A012J000 =xOficial 1a lampistah

Subtotal... 7,68375 7,68375
Materials:

163,46000163,460001,000BQU2QJ00 =xPica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàsu

Subtotal... 163,46000 163,46000

COST DIRECTE 171,14375

8,557195,00%DESPESES INDIRECTES

179,70094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,89u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

HQUA1100 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

103,70000103,700001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

u

Subtotal... 103,70000 103,70000
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COST DIRECTE 103,70000

5,185005,00%DESPESES INDIRECTES

108,88500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €70,63u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

HQUA3100 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

67,2700067,270001,000BQUA3100 =xMaterial sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

u

Subtotal... 67,27000 67,27000

COST DIRECTE 67,27000

3,363505,00%DESPESES INDIRECTES

70,63350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,12u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentHQUAAAA0 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

174,40000174,400001,000BQUAAAA0 =xLlitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentu

Subtotal... 174,40000 174,40000

COST DIRECTE 174,40000

8,720005,00%DESPESES INDIRECTES

183,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,50u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

30,0000030,000001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu

Subtotal... 30,00000 30,00000

COST DIRECTE 30,00000

1,500005,00%DESPESES INDIRECTES

31,50000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €186,38u Curset de primers auxilis i socorrismeHQUAP000 Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

177,50000177,500001,000BQUAP000 =xCurset de primers auxilis i socorrismeu

Subtotal... 177,50000 177,50000

COST DIRECTE 177,50000

8,875005,00%DESPESES INDIRECTES

186,37500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,44h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsHQUZM000 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,61000/R 16,610001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,61000 16,61000

COST DIRECTE 16,61000

0,830505,00%DESPESES INDIRECTES

17,44050COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €250,45u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i
desmuntatge

HX11X087 Rend.: 1,000P- 58

 €97,66u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X089 Rend.: 1,000P- 59

 €59,34u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HX11X090 Rend.: 1,000P- 60

 €28,12u Extintor portàtilHX11X099 Rend.: 1,000P- 61

 €2.646,00mes Técnic de prevencióHX900009 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.520,00000/R 21,00000120,000A01H1000 =xCoordinador d'activitats preventivesh

Subtotal... 2.520,00000 2.520,00000

COST DIRECTE 2.520,00000

126,000005,00%DESPESES INDIRECTES
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2.646,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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OBRA ESS GERB01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

25,0007,11 177,75

2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)

7,00037,19 260,33

3 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador
sense visera, homologat segons UNE-EN 397 (P - 3)

4,00027,50 110,00

4 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 - 4)

13,0005,58 72,54

5 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 - 5)

13,0004,84 62,92

6 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 - 6)

4,0007,88 31,52

7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
7)

25,00010,93 273,25

8 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 - 8)

15,0005,30 79,50

9 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)

25,0005,53 138,25

10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 10)

4,00020,42 81,68

11 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568
(P - 11)

25,00014,88 372,00

12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 12)

4,00058,52 234,08

13 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN
344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568 (P - 13)

25,00024,59 614,75

EUR
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14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

25,0002,31 57,75

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 5,00013,85 69,25

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)

2,00053,48 106,96

17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)

25,00024,12 603,00

18 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

25,00017,82 445,50

19 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 20)

4,00024,76 99,04

CAPÍTOLTOTAL 01.01 3.890,07

OBRA ESS GERB01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs
d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

20,0004,54 90,80

2 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

10,00011,63 116,30

3 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 - 24)

25,00011,94 298,50

4 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

20,0005,06 101,20

5 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics
horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per pressió contra els
paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

20,00018,06 361,20

6 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de
fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

8,00014,65 117,20

7 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

8,00023,38 187,04

8 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 - 25)

30,0009,89 296,70

9 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 29)

150,0000,21 31,50

EUR
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10 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló (P - 18) 1,00049,28 49,28

11 H154M039 u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta
resisténcia cable galvanitzat de diametre 4 mm i 15 m. de
longitud amb conector de cargol (P - 31)

2,000423,47 846,94

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.496,66

OBRA ESS GERB01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 32)

2,00038,26 76,52

2 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 33)

4,000124,93 499,72

3 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu
amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements
de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 40)

2,000236,02 472,04

4 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 41)

2,000164,62 329,24

5 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 42)

2,000154,12 308,24

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

30,00055,02 1.650,60

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 45)

2,00021,02 42,04

8 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 - 46)

2,00028,14 56,28

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)

1,000114,49 114,49

10 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)

1,00086,08 86,08

11 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

1,00052,36 52,36

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 50)

2,0001,78 3,56

13 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 52)

1,000108,89 108,89

14 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 57) 1,00017,44 17,44

EUR
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15 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 - 53)

1,00070,63 70,63

16 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
54)

1,000183,12 183,12

17 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre
tauler de fusta (P - 43)

1,00044,23 44,23

18 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

1,000179,70 179,70

19 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions (P - 37) 1,000971,52 971,52

20 HG500002 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions (P - 38) 1,000997,72 997,72

21 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i
cable horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge
(P - 58)

1,000250,45 250,45

22 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 - 28)

40,0002,16 86,40

23 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, fixada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

2,00028,57 57,14

24 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 - 39)

2,00023,19 46,38

25 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 60)

2,00059,34 118,68

26 HX11X099 u Extintor portàtil (P - 61) 3,00028,12 84,36

27 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 - 36)

1,00068,32 68,32

28 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

1,00097,66 97,66

29 HX900009 mes Técnic de prevenció (P - 62) 1,0002.646,00 2.646,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 9.719,81

OBRA ESS GERB01

CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ DEL PERSONAL EN SEGURETAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 34)

25,00017,44 436,00

2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 56) 5,000186,38 931,90

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.367,90

OBRA ESS GERB01

EUR
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CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUD DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 55) 25,00031,50 787,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 787,50

EUR



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadre de preus I 



ESS Gerb

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 30/09/13

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,11uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €37,19uH1411117 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb
protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

P- 2

(TRENTA-SET EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €27,50uH141300F Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat segons
UNE-EN 397

P- 3

(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €5,58uH1421110 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- 4

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €4,84uH1423230 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- 5

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €7,88uH142AC60 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- 6

(SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €10,93uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 7

(DEU EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €5,30uH1459630 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- 8

(CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €5,53uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 9

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,42uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 10

(VINT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,88uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 11

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €58,52uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 12

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €24,59uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344,
UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN346,
UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN 347-2 i UNE-EN 12568

P- 13

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €2,31uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 14

(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €13,85uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 15
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €53,48uH147D102 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

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €24,12uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 17

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €49,28uH1485670 Armilla salvavides amb material flotant, de nilóP- 18
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €17,82uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 19

(DISSET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €24,76uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 20

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €4,54m2H151A1K1 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra
caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80
mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €11,63m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 22

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €14,65m2H151CPP1 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge inclòsP- 23
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €11,94mH1522111 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- 24

(ONZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,89mH152D801 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- 25

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €5,06mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 26
(CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €18,06mH152L561 Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada per
pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

 €2,16mH152U000 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- 28

(DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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 €0,21uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 29

(ZERO EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €23,38uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 30

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €423,47uH154M039 Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat de
diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb conector de cargol

P- 31

(QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €38,26hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 32
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €124,93uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 33
(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €17,44hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 34
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,57uHBBAC019 Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €68,32uHG42439H 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- 36

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €971,52uHG500001 Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacionsP- 37
(NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €997,72uHG500002 Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacionsP- 38
(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €23,19uHGD1222E 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- 39

(VINT-I-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €236,02mesHQU1531A 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- 40

(DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €164,62mesHQU1A50A 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- 41

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €154,12mesHQU1H53A 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- 42

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €44,23uHQU21301 Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fustaP- 43
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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 €55,02uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 44

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €21,02uHQU25701 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- 45

(VINT-I-UN EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €28,14uHQU27902 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- 46

(VINT-I-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €114,49uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €86,08uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(VUITANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €52,36uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 49

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €1,78uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €179,70uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €108,89uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 52

(CENT VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €70,63uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 53

(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €183,12uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 54
(CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €31,50uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 55
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €186,38uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 56
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €17,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 57
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €250,45uHX11X087 Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb banderoles,
inclòs muntatge i desmuntatge

P- 58

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €97,66uHX11X089 Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €59,34uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 60

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €28,12uHX11X099 Extintor portàtilP- 61
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €2.646,00mesHX900009 Técnic de prevencióP- 62
(DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS)
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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

7,11 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,77000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3

37,19 €

B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 35,42000 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-3 H141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homologat

segons UNE-EN 397

27,50 €

B141300F u Casc de seguretat de protecció per a la industria, tipus escalador sense visera, homolo 26,19000 €

Altres conceptes 1,31000 €

P-4 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

5,58 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,31000 €

Altres conceptes 0,27000 €

P-5 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

4,84 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,61000 €

Altres conceptes 0,23000 €

P-6 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

7,88 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,50000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-7 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport

d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins

a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

10,93 €

B1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport 10,41000 €

Altres conceptes 0,52000 €

P-8 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

5,30 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 5,05000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-9 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,53 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,27000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

20,42 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 19,45000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-11 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

14,88 €
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UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN

347-2 i UNE-EN 12568

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 14,17000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-12 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del

turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de

manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl.lica, amb puntera reforçada,

homologades segons DIN 4843

58,52 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant 55,73000 €

Altres conceptes 2,79000 €

P-13 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a encofrador, resistents a la humitat, de

pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant,

falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN

344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,

UNE-EN346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A1, UNE-EN

347-2 i UNE-EN 12568

24,59 €

B1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat 23,42000 €

Altres conceptes 1,17000 €

P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,31 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,20000 €

Altres conceptes 0,11000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,85 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19000 €

Altres conceptes 0,66000 €

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

53,48 €

B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 50,93000 €

Altres conceptes 2,55000 €

P-17 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

24,12 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,97000 €

Altres conceptes 1,15000 €

P-18 H1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 49,28 €

B1485670 u Armilla salvavides amb material flotant, de niló 46,93000 €

Altres conceptes 2,35000 €

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

17,82 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 16,97000 €

Altres conceptes 0,85000 €

P-20 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

24,76 €
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B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 23,58000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-21 H151A1K1 m2 Protecció col.lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra

caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,

80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la

xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,54 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,18000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,03200 €

B0A62F00 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,46800 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-22 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb

el desmuntatge inclòs

11,63 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,41400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,44000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,10900 €

Altres conceptes 9,66700 €

P-23 H151CPP1 m2 Coberta de protecció, de 2,5 m d'alçària, amb sostre i suports de fusta i amb el desmuntatge

inclòs

14,65 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,00000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,62100 €

B0A31000 kg Clau acer 0,21800 €

Altres conceptes 9,81100 €

P-24 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

11,94 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,61160 €

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,31500 €

Altres conceptes 11,01340 €

P-25 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

9,89 €

B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,08340 €

B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre 0,69300 €

Altres conceptes 4,11360 €

P-26 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,06 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,17600 €

Altres conceptes 3,88400 €

P-27 H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl.lics horitzontals, d'alçària 1 m, fixada

per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge inclòs

18,06 €

B0D625A0 cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,15460 €

B0D732A0 m2 Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos 4,28800 €

Altres conceptes 13,61740 €

P-28 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 €
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B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,56500 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,50400 €

Altres conceptes 1,09100 €

P-29 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les

armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,21 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-30 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,38 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €

Altres conceptes 6,58000 €

P-31 H154M039 u Anticaigudas retractil automatic format per dos semicarters d'alta resisténcia cable galvanitzat

de diametre 4 mm i 15 m. de longitud amb conector de cargol

423,47 €

B15A0039 u Anticaigudas retractil automatic 395,00000 €

Altres conceptes 28,47000 €

P-32 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 38,26 €

Altres conceptes 38,26000 €

P-33 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 124,93 €

Altres conceptes 124,93000 €

P-34 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 17,44 €

Altres conceptes 17,44000 €

P-35 HBBAC019 u Senyal indicativa d'informació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma

rectangular o quadrada, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,57 €

BBBAC019 u Senyal indicativa 10,60000 €

Altres conceptes 17,97000 €

P-36 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

68,32 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 52,92000 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,29000 €

Altres conceptes 15,11000 €

P-37 HG500001 u Escomesa d'aigua  per a les diferents instalal·lacions 971,52 €

Sense descomposició 971,52000 €

P-38 HG500002 u Escomesa electric  per a les diferents instalal·lacions 997,72 €

Sense descomposició 997,72000 €

P-39 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

23,19 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 9,66000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,56000 €

Altres conceptes 9,97000 €
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P-40 HQU1531A mes Mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

236,02 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 224,78000 €

Altres conceptes 11,24000 €

P-41 HQU1A50A mes Mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà

de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt

de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

164,62 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 156,78000 €

Altres conceptes 7,84000 €

P-42 HQU1H53A mes Mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de

gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb

aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques

amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

diferencial

154,12 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 146,78000 €

Altres conceptes 7,34000 €

P-43 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col.locat adherit sobre tauler de fusta 44,23 €

BC1K1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm 21,40000 €

B7J5009A dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà 1,45530 €

Altres conceptes 21,37470 €

P-44 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

55,02 €

BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 48,25000 €

Altres conceptes 6,77000 €

P-45 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

21,02 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 17,53000 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-46 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

28,14 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 20,98500 €

Altres conceptes 7,15500 €

P-47 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 114,49 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 103,22000 €

Altres conceptes 11,27000 €

P-48 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 86,08 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 81,12000 €

Altres conceptes 4,96000 €

P-49 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

52,36 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 48,21000 €
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Altres conceptes 4,15000 €

P-50 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,78 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,86000 €

Altres conceptes 0,92000 €

P-51 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 179,70 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 163,46000 €

Altres conceptes 16,24000 €

P-52 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

108,89 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 103,70000 €

Altres conceptes 5,19000 €

P-53 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

70,63 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 67,27000 €

Altres conceptes 3,36000 €

P-54 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 183,12 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 174,40000 €

Altres conceptes 8,72000 €

P-55 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 31,50 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00000 €

Altres conceptes 1,50000 €

P-56 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 186,38 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50000 €

Altres conceptes 8,88000 €

P-57 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 17,44 €

Altres conceptes 17,44000 €

P-58 HX11X087 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl.lics i cable horitzontal amb

banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge

250,45 €

Sense descomposició 250,45000 €

P-59 HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 97,66 €

Sense descomposició 97,66000 €

P-60 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

59,34 €

Sense descomposició 59,34000 €

P-61 HX11X099 u Extintor portàtil 28,12 €

Sense descomposició 28,12000 €

P-62 HX900009 mes Técnic de prevenció 2.646,00 €

Altres conceptes 2.646,00000 €
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  Equips de protecció individual 3.890,07

CAPÍTOL 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.496,66

CAPÍTOL 01.03  Implantació provisional del personal d'obra 9.719,81

CAPÍTOL 01.04  Despeses de formació del personal en seguretat 1.367,90

CAPÍTOL 01.05  Despeses control salud del personal 787,50

OBRA 01  ESS Gerb 18.261,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.261,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  ESS Gerb 18.261,94

18.261,94

euros
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Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 30/09/13

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,08h Cap de collaA0112000

 €21,80h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €19,36h AjudantA0133000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €20,18h AjudantA013U001

 €17,44h ManobreA0140000

 €19,66h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 30/09/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €68,31h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €127,44h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €111,01h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 tC13124B0

 €50,75h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €63,16h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €112,05h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €139,94h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,14h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €55,47h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €67,32h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €113,29h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €56,85h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €65,96h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,36h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,70h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €39,38h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,34h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €81,11h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €68,75h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €40,14h Camió cisterna de 6 m3C1502D00

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €38,43h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €40,06h Camió grua de 5 tC1503U10

 €52,22h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 30/09/13

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006

 €96,90h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600

 €13,66h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €27,98h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV)
de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball
de 0,6 a 1,19 m

CR241111

 €6,61h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €16,69h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,60h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96m3 AiguaB0111000

 €4,70kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €19,09t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €23,60m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €19,31t Grava de pedrera, de 5 a 12 mmB0330A00

 €21,04m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000

 €5,92m3 Terra adequadaB03D5000

 €0,40m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €23,59m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs transport a l'obra

B0442004

 €91,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €64,34m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €70,32m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €81,10m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P12

 €78,92m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

B065E81C

 €82,98m3 Morter M-80B071UC01

 €4,35kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,59kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,16m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €2,07l DesencofrantB0DZA000

 €1,31u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,43m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0010

 €4,80m3 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)

B2RB0030

 €16,15m3 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)

B2RB0035

 €8,75m2 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm
i 1,2 kg/m2

B7611A00

 €1,65m2 Làmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent
a la intempèrie

B7722620

 €1,13m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 130 a 140 g/m2

B7B137C0

 €235,34u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.)

BD51CH04

 €216,82u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €91,21u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

BDD1U016

 €118,27u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €4,07m2 Planxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

BDDZR030

 €100,84u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €110,55u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU004

 €5,30u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €181,54u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
100mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC010

 €12,60m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U516

 €28,56m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U525

 €21,55m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20250
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 30/09/13

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,04m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20500

 €66,52u Colze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 160
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB1835

 €928,09u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

BJ1C0300

 €2,13u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,3 l

BR4GE214
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 30/09/13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €85,74m3 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

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Maquinària:

1,12700/R 1,610000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,12700 1,12700
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

29,0168019,090001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

34,7054091,330000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 63,91420 63,91420
Altres:

% 0,2049020,490001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20490 0,20490

COST DIRECTE 85,73610

85,73610COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €79,25u Colze de polietilè de 90º, DN 160 mm, d'alta densidat i 10
bar de pressió nominal, col·locat

132G2000 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,82500/R 23,300000,250A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,90200/R 19,720000,350A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,72700 12,72700
Materials:

66,5200066,520001,000BFBB1835 =xColze de polietilè de 90°, manipulat, de densitat alta, de 160
mm de DN i 10 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 66,52000 66,52000

COST DIRECTE 79,24700

0,00%DESPESES INDIRECTES

79,24700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.750,00u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat 

E700116N Rend.: 1,000P- 2

 €28,98m2 Reforç lineal de membrana amb una làmina de cautxú
sintètic no regenerat (butil) fixada amb adhesiu de cautxú
sintètic

E7Z52A06 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,17000/R 20,680000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 16,82000 16,82000
Materials:

2,283754,350000,525B0911000 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètickg

9,625008,750001,100B7611A00 =xLàmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i
1,2 kg/m2

m2

Subtotal... 11,90875 11,90875

0,252301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,98105

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,98105COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,87m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal 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

E81137E2 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69600/R 21,800000,720A0121000 =xOficial 1ah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 21,61200 21,61200
Materials:

1,7147285,736100,020D0701821 =xMorter 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

m3

Subtotal... 1,71472 1,71472
Altres:

% 0,5403021,612002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,54030 0,54030

COST DIRECTE 23,86702

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,86702COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,12m2 Llaurada de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb
tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i
equip de llaurada d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m,
per a un pendent inferior al 12 %

FR245415 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,11752/R 27,980000,0042CR241111 =xTractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV)
de potència, amb equip de llaurada i una amplària de treball
de 0,6 a 1,19 m

h

Subtotal... 0,11752 0,11752

COST DIRECTE 0,11752

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,11752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,13u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a 60
cm, en contenidor d'1,3 l

FR4GE214 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

2,130002,130001,000BR4GE214 =xPhragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,3 l

u

Subtotal... 2,13000 2,13000

COST DIRECTE 2,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,49u Plantació en massa de planta de petit port en alvèol forestal,
en terreny prèviament preparat, en un pendent inferior al 35
%, i amb primer reg, plantació en superfícies de 10 m x 10 m

FR6B1152 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10764/R 26,910000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,28668/R 23,890000,012A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 0,39432 0,39432
Maquinària:

0,08264/R 41,320000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 0,08264 0,08264
Materials:

0,004800,960000,005B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,00480 0,00480

0,005911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,48767

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,48767COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,57m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 196,193P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02388/R 23,080000,203A0112000 =xCap de collah

0,10423/R 20,490000,998A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12811 0,12811
Maquinària:

0,25816/R 50,750000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,50373/R 49,340002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,76189 0,76189
Materials:

1,680004,800000,350B2RB0030 =xCànon 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)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon 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)

m3

Subtotal... 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 2,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,58m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 20% 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

G221U112 Rend.: 266,588P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02035/R 23,080000,235A0112000 =xCap de collah

0,07686/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09721 0,09721
Maquinària:

0,12812/R 68,310000,500C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,52493/R 139,940001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,08499/R 113,290000,200C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

0,91276/R 81,110003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 1,65080 1,65080
Materials:

2,832004,800000,590B2RB0030 =xCànon 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)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon 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)

m3

Subtotal... 2,83200 2,83200

COST DIRECTE 4,58001

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,58001COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,77m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura 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

G222U002 Rend.: 78,012P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07810/R 23,080000,264A0112000 =xCap de collah

0,52563/R 21,800001,881A0121000 =xOficial 1ah

0,28276/R 19,660001,122A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,88649 0,88649
Maquinària:

0,17338/R 68,310000,198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,43756/R 127,440000,880C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,43775/R 112,050001,001C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o

equivalent
h

1,89930/R 49,340003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,94799 4,94799
Materials:

0,940004,700000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,94000 0,94000

COST DIRECTE 6,77448

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,77448COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,30m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% 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

G222A102 Rend.: 57,535P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20057/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,35613/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,55670 0,55670
Maquinària:

0,32650/R 68,310000,275C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

0,96411/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,57269/R 49,340003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 3,86330 3,86330
Materials:

2,880004,800000,600B2RB0030 =xCànon 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)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon 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)

m3

Subtotal... 2,88000 2,88000

COST DIRECTE 7,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,74m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,01846/R 23,080000,296A0112000 =xCap de collah

0,07786/R 20,490001,406A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,09632 0,09632
Maquinària:

0,03158/R 63,160000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05603/R 112,050000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,18176/R 67,320000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02843/R 56,850000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17809/R 65,960000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06188/R 68,750000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05380/R 38,430000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59157 0,59157
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 0,73589

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,73589COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,60m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38368/R 17,440000,022A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,38368 0,38368
Maquinària:

1,21001/R 111,010000,0109C13124B0 =xPala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 th

Subtotal... 1,21001 1,21001

0,005761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,59945

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,59945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,24m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

G2243011 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,91120/R 56,950000,016C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,23520COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,58m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat
d'humectació

G2265211 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,44072/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0,92680/R 66,200000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

0,28098/R 40,140000,007C1502D00 =xCamió cisterna de 6 m3h

Subtotal... 2,42412 2,42412
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

7,104005,920001,200B03D5000 =xTerra adequadam3

Subtotal... 7,15200 7,15200

COST DIRECTE 9,57612

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,57612COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,46m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades
de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat

G226K210 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,62784/R 17,440000,036A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,62784 0,62784
Maquinària:

0,77562/R 86,180000,009C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,44072/R 62,960000,007C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

0,92680/R 66,200000,014C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 2,14314 2,14314
Materials:

22,6800018,900001,200B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 22,68000 22,68000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,009421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,46040

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,46040COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,34m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02856/R 23,080000,198A0112000 =xCap de collah

0,12896/R 20,490001,007A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15752 0,15752
Maquinària:

0,42370/R 67,320001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17588/R 56,850000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,41514/R 65,960001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11889/R 38,430000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,13361 1,13361
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 1,33913

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,33913COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30052/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,58115 1,58115
Maquinària:

1,44453/R 55,470000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64375/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,20016/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,28844 2,28844
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,480000,400001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
m3

Subtotal... 0,52800 0,52800

COST DIRECTE 4,39759

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,39759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,59m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 10,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,57700/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

2,04900/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,62600 2,62600
Maquinària:

1,95700/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,87000/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,76860/R 38,430000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,59560 3,59560
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

28,3200023,600001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 28,36800 28,36800

COST DIRECTE 34,58960

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,58960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,33m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U010 Rend.: 14,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,41214/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,46357/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,87571 1,87571
Maquinària:

2,79571/R 39,140001,000C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,62143/R 8,700001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

Subtotal... 3,41714 3,41714
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

21,0400021,040001,000B033U030 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

m3

Subtotal... 21,04000 21,04000

COST DIRECTE 26,33285

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,33285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,34m3 Rebliment amb material granular tipus grava, de diàmetre
5-12 mm, inclòs estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G229U020 Rend.: 12,500P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46160/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,63920/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,10080 2,10080
Maquinària:

1,56560/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,98880/R 12,360001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,61488/R 38,430000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,16928 3,16928
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

0,0193119,310000,001B0330A00 =xGrava de pedrera, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 0,06731 0,06731

COST DIRECTE 5,33739

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,33739COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,84m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 308,294P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01797/R 23,080000,240A0112000 =xCap de collah

0,06380/R 20,490000,960A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08177 0,08177
Maquinària:

0,19667/R 63,160000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,25547/R 39,380002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,45214 0,45214
Materials:

0,3043030,430000,010B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 0,30430 0,30430

COST DIRECTE 0,83821

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,83821COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,24m3 Rebliment i compactació de rases i pous, amb sòl classificat i
cribat si cal procedent de la pròpia obra, de grandària
màxima 2 cm, incloent selecció de terres, estesa,
humectació i compactació al 95% del PM, segons condicions
del plec de Prescripcions Tècniques, fins i tot el rebliment en
massissos d'ancoratge i nínxols per a confecció de les
juntes, mesurat sobre perfil teòric

G22LR014 Rend.: 1,000P- 23

 €31,38m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil
teòric segons plànols

G3J2U085 Rend.: 10,238P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45087/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,92030/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,37117 2,37117
Maquinària:

5,41805/R 55,470001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

Subtotal... 5,41805 5,41805
Materials:

23,5900023,590001,000B0442004 =xBloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 23,59000 23,59000

COST DIRECTE 31,37922

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,37922COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a regularització sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i
vibrat

G3Z1U030 Rend.: 16,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€



Projecte de l´EDAR i col·lectors en alta de Gerb, al terme municipal d´Ós de Balaguer (Noguera)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,36063/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,36250/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,46500/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,21000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,39813 5,39813
Maquinària:

0,23375/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,01673/R 96,900000,333C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,04313/R 16,690001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,29361 3,29361
Materials:

67,5570064,340001,050B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 76,24874

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,24874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €95,10m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450A306 Rend.: 26,137P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88304/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,50220/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50897/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,48142/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,37563 6,37563
Maquinària:

0,34342/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,44887/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30348/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,76627/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,86204 5,86204
Materials:

82,8660078,920001,050B065E81C =xFormigó HA-30/P/20/IIa+Qa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

m3

Subtotal... 82,86600 82,86600
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 95,10367

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,10367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,50m3 Formigó HA-30/P/20/IIb de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450A332 Rend.: 25,910P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89078/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,52412/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,52219/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,49440/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,43149 6,43149
Maquinària:

0,34643/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,48784/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30614/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,77298/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,91339 5,91339
Materials:

85,1550081,100001,050B0653P12 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIb, a/c= 0.55, contingut ciment 300
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 85,15500 85,15500

COST DIRECTE 97,49988

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,49988COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,10kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02077/R 23,080000,243A0112000 =xCap de collah

0,21582/R 21,800002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,19166/R 19,360002,673A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,42825 0,42825
Maquinària:

0,02804/R 40,060000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,03917 0,03917
Materials:

0,010501,050000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,619500,590001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,63000 0,63000

COST DIRECTE 1,09742

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,09742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,07m Cinta de cautxú hidroexpansiva de 20 mm, completamente
instal.lada.

G4D01085 Rend.: 1,000P- 29

 €24,69m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,31886/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

4,98286/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,76114/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

6,63771/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 19,70057 19,70057
Maquinària:

1,19360/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75543/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94903 1,94903
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,160001,160001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,03925 3,03925

COST DIRECTE 24,68885

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,68885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,29m2 Membrana de gruix 1 mm d'una làmina de polietilè de baixa
densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie

G7732630 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,72800/R 23,300000,160A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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5,58080/R 17,440000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,30880 9,30880
Maquinària:

2,18560/R 13,660000,160C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 2,18560 2,18560
Materials:

1,658251,650001,005B7722620 =xLàmina de polietilè de baixa densitat de gruix 1 mm resistent
a la intempèrie

m2

Subtotal... 1,65825 1,65825

0,139631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,29228

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,29228COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,61m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit
lligat térmicament de 130 a 140 g/m2, col·locat sense
adherir

G7BC37C0 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93200/R 23,300000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,41360/R 20,680000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,34560 1,34560
Materials:

1,243001,130001,100B7B137C0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit,
lligat térmicament de 130 a 140 g/m2

m2

Subtotal... 1,24300 1,24300

0,020181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,60878

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,60878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,00m Formació de junt de treball, en elements formigonats ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima plana, de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1U051 Rend.: 1,000P- 33

 €86,00m3 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

G887U010 Rend.: 1,000P- 34

 €192,33m2 Tapa de registre metàl.lica de planxa estriada amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

GDKZR010 Rend.: 0,941P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,81084/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah

92,66738/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

85,78108/R 20,180004,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 188,25930 188,25930
Materials:

4,070004,070001,000BDDZR030 =xPlanxa metàl.lica galvanitzada, tallada a mida, amb part
proporcional de suports, subjeccions, tanca, ancoratges i
pintures de protecció.

m2

Subtotal... 4,07000 4,07000

COST DIRECTE 192,32930

0,00%DESPESES INDIRECTES

192,32930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €652,25u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 1000 litres 
- Desplaçament: mitjançant rodes 
- Fre: pedal sobre dues rodes 
Materials: 
- Contenidor: acer laminat galvanitzat en calent 
- Tapa: resina de polièster estratificat reforçat amb fibra de
vidre 

GNEM0305 Rend.: 1,000P- 36

 €16.725,00u Polipast elèctric amb capacitat de càrrega de 1000 kg
Capacitat de càrrega  1.000 kg
Recorregut màx. del ganxo    3 m
Velocitat d'elevació  2,5 m/min
Diàmetre cadena 5 mm
Nº ramals per cadena 2 
Velocitat trasl·lació 20 m/min
Cota mín. a la viga 423 mm
Comandament  Botonera de 4 botones
Radi mínim en corves 2 m

Accionament
Potència motor elevació 0,65 CV
Potència motor traslació 0,12 CV
Tensió alimentació III, 220/380 V, 50 Hz
Protecció IP 55
Aïllament Classe F
Finals de carrera superior i inferior Mitjançant embragatge

Acabats

Segons estandar del fabricant
Pintura d'acabat: epoxi blau

GNEM0316 Rend.: 1,000P- 37
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 €225,00u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les
següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,30 m. 
- Alçada de forat: 0,30 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Ample de forat de reixa: 1,2 m
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM5280 Rend.: 1,000P- 38

 €181,13u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5
kg

GNEM7140 Rend.: 1,000P- 39

 €45,61u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

GNEM7145 Rend.: 1,000P- 40

 €5.805,60u Equip de detecció de gasos a sala de deshidratació equipat
amb sondes de senyalització lumíniques i sonores dels
següents gasos:
Metà
Sulfhídric (SH2)
Nitrògen
Hidrògen
Amoniac (NH3)
Acetaldehid (Etanal) C2H4O
Compostos del sofre

Inclou els sensors, panells de control, software i cable per a
transmisió de dades.
Acabat 
- Segons estàndard del fabricant

GNEM7301 Rend.: 1,000P- 41

 €85,98u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenGNEM7453 Rend.: 1,000P- 42

 €296,37u Canal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.)

OD1ECH04 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

14,79000/R 19,720000,750A0132000 =xPeóh

Subtotal... 20,24000 20,24000
Materials:

40,7856070,320000,580B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

235,34000235,340001,000BD51CH04 =xCanal de formigó amb reixa fosa dúctil 1000 x 580 x 665
(llarg./amp./prof.)

u

Subtotal... 276,12560 276,12560
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COST DIRECTE 296,36560

0,00%DESPESES INDIRECTES

296,36560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

ODDZU100 Rend.: 15,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

1,45479/R 21,800001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,31198/R 19,660001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,99757 2,99757
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,54651

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,54651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €854,32u 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

OE21U014 Rend.: 0,500P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

87,20000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

81,96000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 180,70000 180,70000
Maquinària:

28,04200/R 40,060000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,74000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

16,69000/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 48,47200 48,47200
Materials:

154,4160064,340002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
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216,82000216,820001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de

D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs
u

118,27000118,270001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

100,84000100,840001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

26,500005,300005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 625,14400 625,14400

COST DIRECTE 854,31600

0,00%DESPESES INDIRECTES

854,31600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,42m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

OE21U114 Rend.: 2,400P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,40417/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

18,16667/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

17,07500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 37,64584 37,64584
Maquinària:

12,51875/R 40,060000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,77917/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,47708/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,77500 16,77500
Materials:

52,7588064,340000,820B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,2980082,980000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

152,0470791,210001,667BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

u

15,900005,300003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 229,00387 229,00387

COST DIRECTE 283,42471

0,00%DESPESES INDIRECTES

283,42471COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €139,09u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat

OE22U012 Rend.: 2,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73100/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,87600 22,87600
Maquinària:

4,00600/R 40,060000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,00600 4,00600
Materials:

1,6596082,980000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

110,55000110,550001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 112,20960 112,20960

COST DIRECTE 139,09160

0,00%DESPESES INDIRECTES

139,09160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,60u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

OE22U100 Rend.: 15,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,150A0112000 =xCap de collah

1,45479/R 21,800001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,36737/R 20,490001,001A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,05296 3,05296
Materials:

0,2489482,980000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,300005,300001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 5,54894 5,54894

COST DIRECTE 8,60190

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,60190COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €26,93m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 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

OFA30250 Rend.: 16,710P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,30461/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,89803 3,89803
Maquinària:

0,24608/R 38,430000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80070 0,80070
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

22,1965021,550001,030BFB20250 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 22,23298 22,23298

COST DIRECTE 26,93171

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,93171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,30m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 500 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

OFA30500 Rend.: 16,710P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,30461/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,89803 3,89803
Maquinària:

0,24608/R 38,430000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30686/R 40,060000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80070 0,80070
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

86,5612084,040001,030BFB20500 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 500 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m
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Subtotal... 86,59768 86,59768

COST DIRECTE 91,29641

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,29641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,22m 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. Foradament del tub
incòs.

OFB1U516 Rend.: 18,920P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24397/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,15222/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,09302/R 19,360004,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,48921 5,48921
Maquinària:

0,21531/R 38,430000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26890/R 40,060000,127C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01940/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,22966/R 3,600001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,73327 0,73327
Materials:

0,023040,960000,024B0111000 =xAiguam3

12,9780012,600001,030BFB1U516 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 13,00104 13,00104

COST DIRECTE 19,22352

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,22352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,82m 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

OFB1U525 Rend.: 14,760P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31274/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,47696/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,62331/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,41301 4,41301
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,27078/R 38,430000,104C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,33926/R 40,060000,125C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02417/R 3,430000,104C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,29585/R 3,600001,213CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,93006 0,93006
Materials:

0,056640,960000,059B0111000 =xAiguam3

29,4168028,560001,030BFB1U525 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 250 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 29,47344 29,47344

COST DIRECTE 34,81651

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,81651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.036,70u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 400 x 400 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0400 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 62,92000 62,92000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000
Materials:

5,6256070,320000,080B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

928,09000928,090001,000BJ1C0300 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 300 x 300 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

u

Subtotal... 933,71560 933,71560

COST DIRECTE 1.036,69560

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.036,69560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 30/09/13

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €211,57u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 100mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV010 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 24,02000 24,02000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:

181,54000181,540001,000BF1DC010 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
100mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 181,54000 181,54000

COST DIRECTE 211,56900

0,00%DESPESES INDIRECTES

211,56900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 30/09/13

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7.500,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per als costos de
personal, reactius i manteniment de l'EDAR durant el
període de proves de les instal·lacions.  

XAI00025

 €7.000,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la completa
legalització de totes les instal·lacions de l'EDAR. Incloent la
redacció i tramitació de tots els projectes i documentació
necessàries (elèctrics, reactius, equips de pressió, etc.)

XAI00030

 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per a la Urbanització dels terrenys
de la EDAR

XPAURB

 €18.261,94pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €64.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits
durant l'execució de les obres.

XPA800IV
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1. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 

Aplicant els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus, i els amidaments del Projecte, i 

tenint en compte les Partides Alçades s'obté el següent Pressupost d'Execució Material: 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL:                                     775.213,32  € 

Afegint al Pressupost anterior els percentatges corresponents a Despeses Generals, Benefici 

Industrial i l’ IVA , s’obté el següent Pressupost d’Execució per Contracte: 

13% Despeses Generals sobre  775.213,32€                      100.777,73  € 

6% Benefici Industrial sobre  775.213,32 €                        46.521,80  € 

Subtotal                            147.290,53 € 

21 % IVA sobre 147.290,53 €               30.931,01 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE:           953.434,86 € 

 

A efectes del Coneixement de l’Administració s’ha afegit a l’import anterior el valor 

corresponent a les indemnitzacions per ocupació de terrenys: 

PRESSUPOST DE LES EXPROPIACIONS             17.615,90  € 

PRESSUPOST DELS SERVEIS AFECTATS                           0  € 

PRESSUPOST PLA DE CONTROL DE QUALITAT              5.565,03   € 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ         976.615,79 € 

 

El present pressupost per al Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: NOU-

CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS. 
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Figura 1. Terrenys de pas. Separació entre parcel·les que cal eixamplar. 

 

Figura 2. Escomeses existents. 
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Figura 3. Terrenys afectats. Emplaçament de l'EDAR. 

 

Figura 4. Terrenys afectats. Emplaçament de l'EDAR 



Projecte de l'EDAR i dels col•lectors en alta al nucli de Gerb al terme municipal d'Os de Balaguer (Noguera) 

4 
 

 

Figura 5. Vista general dels tres terrenys afectats per a la construcció de l'EDAR 

 

Figura 6. Accés des del nucli urbà. Col·locació de les primeres senyals d'advertència 



Document número 1. MEMÒRIA 

 

5 
 

 

Figura 7. Accés a l'Emplaçament des de la carretera principal Gerb - Ós de Balaguer(LV-9047) 

 

Figura 8. Vivendes més properes a l'EDAR (a uns 2 km de l'emplaçament de l'EDAR) 


