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1. Introducció 

L'objecte d'aquest annex és el de recopilar i analitzar el màxim d'informació existent 

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

municipi de Benavent de Segrià. En primer lloc i com a introducció, farem una breu 

descripció del territori en què es troba ubicat el municipi. Més endavant proporcionem 

informació més completa sobre el municipi. 

 

2. Situació i característiques de la zona 

2.1 La província de Lleida 

La província de Lleida limita al nord amb França i Andorra, a l'est amb les províncies 

de Girona, Barcelona i Tarragona. Al sud limita amb les províncies de Tarragona i 

Saragossa i a l'oest amb la província d'Osca. La província Lleida està composada per 

231 municipis. La seva superfície és de 12.173 km ² i representa el 2,40% de la 

superfície d'Espanya.  

 

Al nord de la província destaca el massís de Beret, la serra de Piles, la serra dels 

Canals i la serra de la Pica d'Estats, que amb els seus 3.143 metres, és la serra amb 

major elevació de la província. Al nord-oest trobem la depressió de la Cerdanya i al 

sud del Pirineu trobem el Prepirineu; on destaquen la serres de Montsec, amb les 

elevacions de Sant Alis (1.677 m) i el Mirapallars (1.678 m), la serra del Cadí, amb 

canal Baridana (2.647 m), Boumort (2.076 m) i el Pedró dels Quatre Batlles (2.383 m). 

Al sud de la província s'alça la serralada Prelitoral, on destaquen les serres de la Llena 

i del Tallat, que tanquen la depressió central on trobem la plana d'Urgell. 

 

2.2 La comarca del Segrià 

El Segrià és una comarca de Catalunya, Espanya, amb capital a la ciutat de Lleida. És 

la comarca més poblada de la província de Lleida i la segona en extensió. Aquesta 

comarca està situada a l'oest de Catalunya i té una extensió de 1.396,7 km ². Limita 

amb Aragó per l'oest, amb la Noguera pel nord, amb Urgell pel nord-est, amb Les 

Garrigues per l'est i amb la Ribera d'Ebre al sud. Els municipis més importants són: 

Lleida amb 136,292 habitants, Almacelles amb 6,088 habitants, Alcarràs amb 5,970 

habitants i Alpicat amb 5,648 habitants.  
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El territori inclòs al Segrià és heterogeni. El sector central és constituït per les planes 

al·luvials del Segre. El Segre travessa la comarca de nord-est a sud-oest i ha format 

una ampla plana al seu entorn. Topogràficament és una continuació del pla d'Urgell, 

nom que està pres per a designar una nova comarca centrada a Mollerussa. La plana 

de l'entorn del Segre és coneguda com el pla de Lleida. El pla de Lleida només és una 

part del Segrià actual. La plana del Segre que continua cap al nord ja és dins la 

comarca de la Noguera. Cap al sud la plana s'estreny, fins a ser només una plana 

estreta i allargassada al llarg de les ribes del riu. Els tossals i serrats són molt propers 

al curs del riu. A l'extrem sud-oest hi ha l'aiguabarreig del Segre amb el Cinca, en el 

límit amb Aragó. Aquest sector és conegut com el Baix Segre. Cap al nord-est, entre 

els rius Segre, Noguera Ribagorçana i Cinca, hi ha un territori planer amb turons 

baixos i serres d'escassa altitud. Ja no és la plana al·luvial que han format aquests 

rius, sinó un sector una mica enlairat que els petits cursos i torrents hi han excavat 

barrancs i petites valls de fons pla. Entre aquestes petites valls hi ha tossals i turons 

que testimonien antics nivells dels materials sedimentaris. El nom de Segrià era aplicat 

originàriament a aquest territori. 

 

Un relleu semblant es troba al cantó sud-est, en el límit amb les Garrigues i la Ribera 

d'Ebre. El territori és constituït per nombrosos tossals i serres d'escassa altitud, entre 

les quals hi ha rius i torrents que van gairebé sempre secs. Aquest sector recorda molt 

el paisatge de les Garrigues. De fet n'és la continuació i alguns l'anomenen Segrià 

garriguenc. Cap al sud el relleu es fa més abrupte, a causa de la proximitat de l'Ebre. 

El Segrià és doncs, una comarca constituïda per una plana al·luvial i per sectors de 

tossals que la voregen. 

 

L'agricultura ha estat la base de l'economia del Segrià. El regadiu, ja antic en les 

planes baixes del Segre, ha estat el factor principal en el creixement econòmic del 

darrer segle. Al costat de l'agricultura ha crescut una ramaderia molt tecnificada, que 

s'ha estès per totes les sis comarques de ponent. Però a Lleida també hi ha una 

activitat industrial notable. A més, Lleida s'ha convertit en el centre de serveis i cultural 

més important de les terres de ponent. 

 

2.3 Municipi de Benavent de Segrià 

Benavent de Segrià és un municipi de la comarca del Segrià, situat a la plana 

segrianenca del nord de Lleida el sector pròxim a la dreta dels rius Noguera 

Ribagorçana i del Segre, i actualment regat per les aigües del Canal de Pinyana. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Urgell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mollerussa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Lleida
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Segre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Noguera_Ribagor%C3%A7ana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ebre
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Plana_al%C2%B7luvial&action=edit&redlink=1
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Limita amb els termes de Vilanova de Segrià (NW), Corbins (NE i E), Torre-serona 

(SW i W), Torrefarrera i Rosselló (NW).  

 

El poble de Benavent de Segrià es troba situat al costat de la carretera que uneix 

Lleida amb Albesa, a 7 km de la primera. Està unit amb Vilanova de Segrià mitjançant 

un ramal d'aquesta que s'inicia a la sortida de Benavent. Cal destacar que ens es troba 

a tres quilòmetres de la variant de Lleida, tram que forma part de l'autovia que uneix 

Lleida amb Barcelona. Hi ha camins veïnals que comuniquen amb Rosselló, Corbins i 

Torrefarrera. 

 

Imatge 1 Comarca del Segrià 

 

 

Benavent de Segrià es troba situat a la plana de Lleida i per tant la seva vegetació està 

molt modificada per l'activitat humana que l'ha eliminat, afavorint l'agricultura. La seva 

altitud al nucli (235 metres) fa que la vegetació sigui la típica de la terra baixa (zona de 

boscos escleròfils). En aquestes mostres de vegetació es poden trobar principalment 

alzines i algun roure de fulla petita (Quercus faginea), sempre acompanyats de moltes 

plantes típiques d'alzinar. En les taques de les zones més seques s'observen 

principalment arbusts escleròfils com el Tamarix gallica, Ulex parviflorus, el timó, la 

ginesta o l'arç blanc. A part d'aquesta vegetació també trobem les comunitats de ribera 

que recorren fidelment totes les conduccions de reg, i en les quals l'arbre dominant és 

el vern, sempre acompanyat per xops (Populus nigra), àlbers, oms juntament amb 

alguns freixes i salzes. 
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La fauna està molt condicionada per l'activitat humana i per tant, majoritàriament es 

compon d'espècies d'hàbits urbans i conreus. Entre les aus, tres rapinyaires diürnes i 

dues nocturnes es poden veure amb relativa facilitat: l'esparver (Buteo), el xoriguer 

comú, l'òliba i el mussol. Entre les aus de grans dimensions es poden veure diverses 

ardeides que visiten les bases de reg (bernats pescaires, esplugabous, alguns 

martinets, etc.). Altres ocells que es poden veure pel terme, i en diferents hàbits, són el 

picot, la garsa, la merla, etc. A l'estiu també es poden veure la puput, l'abellerol i el 

cucut reial. Els mamífers són menys visibles, però sovint es localitzen rastres de 

guineu, senglar, conill, eriçó clar, teixó, mostela, i fagina. Per finalitzar amb la fauna 

parlarem dels rèptils i els amfibis que hi ha al terme. Entre els primers es poden 

observar sargantanes ibèriques, molt comuns, el vidriol, serps blanques, serps d'aigua 

i algun fardatxo. Entre els amfibis observem la granota verda, el gripau comú i el 

gripau corredor.  

 

Pel que fa a activitats desenvolupades en el terme municipal, el poble de Benavent 

destaca en l'actualitat per disposar d'entitats capdavanteres dins l'esport lleidatà i 

català. El Futbol Club Benavent milita actualment en la Tercera divisió de la lliga. El 

club de bitlles ha estat campió de Catalunya en tres ocasions, mentre que el club 

d'escacs disposa d'una gran escola de base i diversos equips en les categories més 

altes de la província de Lleida. 

Imatge 2 Vista aèria del Municipi de Benavent de Segrià 
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2.4 L’Horta de Pinyana 

L’horta de Lleida és el referent paisatgístic que dóna nom i identitat a la unitat. La 

major part d’aquest territori està dedicat a l’agricultura, especialment a fruiters de fruita 

dolça (pomeres, presseguers, pereres i altres), però també hi ha cultius herbacis 

extensius (panís, alfals).  En general, les parcel·les de cultiu són de petites 

dimensions, amb un patró de distribució que s’adapta als suaus relleus que connecten 

la plataforma d’Almenar–Alguaire amb la Noguera Ribagorçana i Segre.  Entre els 

elements topogràfics rellevants cal remarcar la seqüència de tossals dels cursos 

fluvials del Noguera Ribagorçana i del Segre, una seqüència que s’intensifica en la 

trobada dels dos rius. 

 

El sistema urbà de Lleida es troba inclòs en aquesta unitat, d’aquí que una part d’ella 

presenti elements alteradors del paisatge en forma d’infraestructures de mobilitat, 

comunicació i d’energia. Cap al nord de la unitat el poblament esdevé de tipologia més 

rural i dispers. És un paisatge actiu, en constant moviment, complex i, en ocasions, 

discordant, desequilibrat. La floració dels fruiters a la primavera produeix contrastos 

romàtics en blanc i rosa, que s’oposen al verd de la foliació, de manera que es crea 

una antítesi de gran valor visual. Aquest efecte rara vegada dura més de tres 

setmanes. Cal destacar la importància de la Seu Vella de Lleida, que contribueix a 

dibuixar el perfil inconfusible i típic de la ciutat. Juntament amb l’horta, és l’element que 

dóna més densitat a la unitat. La ruta de Torre-serona a la Portella i de Benavent a 

Vilanova de Segrià constitueixen els itineraris paisatgístics de més interès. 
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3. Sistema d’abastament 

L'abastament d'aigua del nucli urbà del municipi de Benavent de Segrià actualment 

prové de pous i dipòsits d'aigua, que es bomben fins a un dipòsit distribuïdor, que 

s'encarrega de desinfectar l'aigua mitjançant hipoclorit sòdic. A continuació l'aigua 

potable es distribueix a la població per gravetat mitjançant la xarxa d'abastament, que 

permet subministrar els cabals d'aigua necessaris per a ús domèstic de manera 

suficient d'acord amb el creixement urbà i demogràfic. 

 

4. Sistema de sanejament 

Amb l'objectiu de dimensionar el sistema de sanejament més adequat, és important 

conèixer la situació actual de la xarxa de sanejament del municipi. La xarxa de 

sanejament es va construir fa uns seixanta anys i és de tipus 

unitari. Gairebé la totalitat de la xarxa és de fibrociment o de formigó vibro-premsat, 

presentant pocs trams de PVC. Els diàmetres varien des de 300 mm fins als 500 mm 

en recorreguts i punts d'abocament. 

 

5. Clima i precipitacions 

El clima del Segrià és Mediterrani Continental Sec, amb una distribució de la 

precipitació irregular i un total anual escàs. Destaca la manca de pluges importants 

durant el període estival, sent així, una estació àrida a la comarca. La mitjana de 

precipitacions aquoses és de 327mm/any. El màxim de precipitació es produeix a la 

primavera al nord de la comarca, en canvi, al centre i sud, aquest pic es troba a la 

tardor. La mitjana de temperatura anual a la comarca del Segrià és de 13.5ºC. El règim 

tèrmic és calorós a l'estiu i fred a l'hivern, per la qual cosa es genera una amplitud 

tèrmica alta, encara més acusada en el nord. El període lliure de gelades queda 

comprès entre els mesos de maig i octubre inclusivament. 

 

6. Dades físiques i hidràuliques 

6.1. Introducció 

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

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

en què es basen les instal·lacions de tractament estan molt influenciats per les 
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característiques meteorològiques del seu entorn. En un sistema biològic, entre els 

diversos paràmetres que en major mesura poden influir en la capacitat d'eliminació 

dels contaminants trobem en primer lloc la temperatura, sent un dels paràmetres de 

major importància. Una altra variable fonamental és la pluja que dilueix les aigües 

residuals a tractar. Altres paràmetres són les hores de radiació solar, la humitat i el 

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

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

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

 

6.2 Temperatura i precipitació 

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

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

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

major volum d'aigua per unitat de temps a la planta de depuració. Dades històriques 

de la mateixa ens servirà també per dissenyar els elements de drenatge i de protecció 

de la planta davant fenòmens de pluja que puguin acumular elevats cabals a la zona 

on s'ubicarà la planta depuradora. A continuació es mostren les dades de temperatura 

i de precipitació observats entre els anys 2008-2010 a l'estació meteorològica de 

Benavent de Segrià. Aquestes dades s'han obtingut de la pàgina web del Servei 

Meteorològic de Catalunya. 
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6.2.1 Any 2010 

Imatge 3 Dades meteorològiques de la estació de Benavent de Segrià de l'any 2010 

 

6.2.2 Any 2009 

Imatge 4 Dades meteorològiques de la estació de Benavent de Segrià de l'any 2009 
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6.2.3 Any 2008 

 Imatge 5 Dades meteorològiques de la estació de Benavent de Segrià de l'any 2008 

 

 

6.3. Vent 

Com ja s'ha comentat prèviament, la direcció i intensitat del vent servirà d'una banda 

per determinar la millor ubicació de la planta depuradora amb la finalitat d'evitar que 

les males olors arribin als nuclis poblacionals propers i d'altra banda, que en el cas de 

les llacunes no arribin a formar onades importants que puguin erosionar i deteriorar les 

instal·lacions. D'altra banda, cal recordar que l'evaporació és un factor d'influència 

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

sistema. Igual que amb la temperatura i precipitació, es mostraran a continuació les 

dades de vent observades entre els anys 2008-2010 a l'estació meteorològica de 

Benavent de Segrià. Aquestes dades s'han tret de nou del Servei Meteorològic de 

Catalunya. 
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6.3.1 Any 2010 

Imatge 6 Dades eòliques de l'any 2010 

 

6.3.2 Any 2009 

Imatge 7 Dades eòliques de l'any 2009 

 

6.3.3 Any 2008 

Imatge 8 Dades eòliques de l'any 2008 

 

 

7. Resum de dades meteorològiques 

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

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

podran llegir els valors numèrics obtinguts de les diferents variables meteorològiques 

observades durant els 12 mesos de l'any. Les dades, igual que les gràfiques 
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representades en l'apartat anterior, procedeixen de l'estació meteorològica de 

Benavent de Segrià. 

 

Taula 1 Dades de població i cabals de disseny 

Resum de dades meteorològiques 2010 2009 2008 

Precipitació acumulada (PPT): 326,8 mm 373,2 mm 435,6 mm 

Temperatura mitja (Tmm): 13,4 ºC 14,5 ºC 13,8 ºC 

Temperatura màxima mitja (Txm): 20,7 ºC 21,9 ºC 20,7 ºC 

Temperatura minima mitja (Tnm): 6,5 ºC 7,8 ºC 7,4 ºC 

Temperatura màxima absoluta (Txx): 38,4 ºC 38,3 ºC 37,6 ºC 

Temperatura minima absoluta (Tnn): -9,4 ºC -11,0 ºC -6,5 ºC 

Velocitat mitja del vent (a 2 m): 1,3 m/s 1,2 m/s 1,2 m/s 

Direcció dominant (a 2 m): W W W 

Humetat relativa mitja: 67% 69% 71% 

Mitja de radiació solar global diaria: 16,9 MJ/m2 16,6 MJ/m2 15,6 MJ/m2 

 

8. Consum d’aigua 

No es disposa de dades exactes del consum d'aigua però a partir de dades facilitades 

per l'Ajuntament de Benavent de Segrià es considera una dotació de 200 l / hab·dia. A 

partir d'aquest valor, es considerarà que la dotació d'aigües residuals de ser inferior a 

200 l / hab·dia ja que es descomptarà una part d'aquestes aigües que s'usen com a 

regadiu i que no acaben en la xarxa de sanejament, i a més tenir en compte que la 

dotació no ha de consumir en la seva totalitat. 

 

9. Pla de sanejament d’aigües residuals (PSARU) 

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

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

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

per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, 
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adreçada a la protecció d'aquestes i que pretén aconseguir abans de l'any 2015 un 

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

mesures de protecció, millora i regeneració d'aquestes masses. Un cop consultat el 

PSARU 2005, l'actuació objecte del projecte està inclosa a l'annex 1: Llista 

d'actuacions programades en l'actualització 2007 del PSARU 2005, dins del segon 

escenari. Aquesta informació es troba recollida en l'apèndix 1. 
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Annex 1 - Llistat d’actuacions programades en 
l’actualització 2010 del PSARU 2005. 
 

 

 

 

 

                                



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
1.A. Primer escenari ( 2006-2008 ) 

 

 



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

PSARU 2005

ESCENARI 2006-2008

Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

2566

COL·LECTORS DELS SECTORS DE CAN RIAL I MAS 
GALL A ESPARREGUERA I AMPLIACIÓ DE L'EDAR 
D'ABRERA (BAIX LLOBREGAT) ABRERA 5.508.000 ABR

25050
Col·lectors en alta de connexió del nucli de Les Carpes 
al Sistema Abrera ABRERA 443.000 ABR

25051
Revisió d'imports i noves necessitats detectades sistema 
Abrera. 2006-2008 ABRERA 7.699.000 ABR

26001 Ampliació de la linia de fangs de l'EDAR Abrera ABRERA 3.811.012 ABR

10042 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ÀGER AGER 878.300 AGE1

526
RENOVACIO I MILLORA DE LA XARXA DE 
COL·LECTORS DEL MUNICIPI D'AIGUAFREDA AIGUAFREDA 1.443.733 AGF

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

11
COL·LECTORS EN ALTA DELS MUNICIPIS D'AITONA 
I SERÒS AITONA 59.370 AIT

26178
Col·lector d'encreuament sota la rotonda de la N-II al 
teme municipal dels Alamús ALAMUS, ELS 6.972 ALM1

Ajunt. dels 
Alamús

15
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA D'ALBESA ALBESA 483.727 ALE

10013 EDAR I COL·LECTORS DE ALBI, L' ALBI, L' 425.900 ABI

17 COL.LECTORS ALCANAR PLATJA I ABASTAMENT ALCANAR 187.479 ALCA

Consell 
Comarcal del 
Montsià

1032
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS. EDAR DE LES CASES 
D'ALCANAR ALCANAR 1.500.000 ALCL

Consell 
Comarcal del 
Montsià

1033 DESCONNEXIÓ D'AIGÜES NETES ALCARRAS 541.000 ALS

18001 Ampliació edar d'Alcarràs. ALCARRAS 800.000 ALS

234
OBRES DELS TRAMS 6 I 7 DELS COL·LECTORS EN 
ALTA D'ALCOLETGE ALCOLETGE 240.327 ACGE



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

1252 EDAR I COL·LECTORS D'ALCOLETGE (SEGRIÀ) ALCOLETGE 1.741.971 ACGE

714 Ampliació i remodelació EDAR Alcover ALCOVER 2.000.000 ALB
Ajuntament 
Alcover

669
MILLORA I CONDICIONAMENT DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE L'ALDEA ALDEA, L' 1.600.000 ALD

10033 EDAR I COL·LECTORS DE Aldover ALDOVER 485.700 ADV1

10082
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS DE L'ALEIXAR ALEIXAR, L' 837.100 ALX

10035 EDAR I COL·LECTORS DE Alfara de Carles
ALFARA DE 
CARLES 502.900 AFC

1035 NOUS COL·LECTORS A ALFORJA ALFORJA 270.390 ALJ

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

10073 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALGERRI ALGERRI 385.900 ALGR

1254
PERLLONGACIÓ COL·LECTOR D'ALGUAIRE 
(SEGRIÀ) ALGUAIRE 300.000 ALG

26179
Instal.lació de dossificació de diòxid de clor a l'EDAR 
d'Alguaire ALGUAIRE 120.000 ALG

10078 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ALINS ALINS 387.400 ALN

10100
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI D'ÀREU. TM 
ALINS ALINS 340.900 AREU

1037 NOUS COL·LECTORS ALMACELLES 240.000 ALM

26180
DESCONNEXIÓ D'AIGÜES BLANQUES 
D'ALMACELLES ALMACELLES 200.000 ALM

19

MODIFICACIÓ DE L'ACTUAL TRAÇAT DE LA XARXA 
DES DE L'ANTIGA EB FINS EL CLAVEGUERAM DE 
REUS ALMOSTER 212.071 RUS Ajuntament Reus

20
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS 
D'ALP ALP 25.388 ALP



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

365 DESCONNEXIÓ D'AIGÜES BLANQUES ALP 120.000 ALP

10005

SISTEMES DE SANEJAMENT INDIVIDUALS PELS 
NUCLIS D'ISAVARRE, SORPE I BOREN (TM ALT 
ÀNEU) ALT ANEU 950.151 AAIV

2574 EDAR I COL·LECTORS AMER 1.079.546 AME

1271 COL·LECTORS DE L'AMETLLA
AMETLLA DE 
MAR, L' 953.068 AMM

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

14003
Nou Sistema de Sanejament per a les urbanitzacions del 
Nord de l'Ametlla de Mar i connexió de l'antiga EDAR.

AMETLLA DE 
MAR, L' 5.243.554 AMMN

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

26002
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE L'AMETLLA DE MAR

AMETLLA DE 
MAR, L' 4.230.450 AMM

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

236
COL·LECTOR PINAR I PORTÚS DE L'AMETLLA DEL 
VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 15.080 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

237
COL·LECTOR PINAR I PORTÚS DE L'AMETLLA DEL 
VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 335.161 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

238
COL·LECTOR PINAR I PORTÚS DE L'AMETLLA DEL 
VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 17.286 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

239
COL·LECTOR SANT GENÍS I SANTA CREU DE 
L'AMETLLA DEL VALLÈS

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 5.034 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

240
COL·LECTOR AMETLLA DEL VALLÈS AL SISTEMA 
GRANOLLERS

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 22.128 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

528
COL·LECTOR CAN CAMP DE L'AMETLLA DEL 
VALLÈS + P + DO

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 213.877 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

529
COL·LECTOR SANT GENÍS I SANTA CREU DE 
L'AMETLLA DEL VALLÈS + DO

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 287.963 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

3039
Col·lector L'Ametlla-Montguit i previsió de connexió de 
Mas Fabrera del TM de l'Ametlla del Vallès.

AMETLLA DEL 
VALLES, L' 228.017 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

26181 Col·lector La Terrera/Can Camp de l’Ametlla del Vallès
AMETLLA DEL 
VALLES, L' 438.570 GAR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

23

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DEL POBLENOU DEL 
DELTA AL T.M. D'AMPOSTA AMPOSTA 10.263 AMPP

670 EDAR DE POBLENOU DEL DELTA AMPOSTA 405.000 AMPP

Consell 
Comarcal del 
Montsià



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

1041 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) AMPOSTA 155.172 AMP

Consell 
Comarcal del 
Montsià

10087 EDAR I COL·LECTORS DE Eucaliptus AMPOSTA 877.600 AMPE

26

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS 
D'ARBECA. ALTERNATIVA DEL CAMÍ DE LA FONT DE 
LA JULIANA ARBECA 26.513 ARB

26103 Ampliació EDAR ARBOÇ ARBOÇ, L' 1.614.677 ARÇG

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès

2449

MILLORES COL·LECTOR EN ALTA I DESCONNEXIÓ 
DE LES AIGÜES BLANQUES DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM D'ARBÚCIES ARBÚCIES 11.616 ARC

Ajuntament 
Arbúcies

17001
Reformar col·lectors i dessorradors d'entrada a 
depuradora. ARBÚCIES 250.000 ARC

Ajuntament 
Arbúcies

28

COL·LECTORS EN ALTA A LA NOVA EDAR 
D'ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I CANET DE 
MAR, RETORN A EMISSARI  I REMODELACIÓ DE 
L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT

ARENYS DE 
MAR 229.814 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

2450

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS 
D'ARENYS DE MAR, ARENYS DE MUNT I CANET DE 
MAR (ORIGEN RIERA DE LA VALL DE MARIA)

ARENYS DE 
MAR 291.000 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

26003 Ampliació i modificació de procés EDAR Arenys de Mar
ARENYS DE 
MAR 1.630.000 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

16011

ESTACIÓ DE BOMBAMENT I IMPULSIÓ DE 
CONNEXIÓ DEL COL·LECTOR EN ALTA D'ARENYS 
DE MUNT A L'EDAR DEL SISTEMA D'ARENYS DE 
MAR, ARENYS DE MUNT I CANET DE MAR

ARENYS DE 
MUNT 600.000 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10040
EDAR I COL·LECTORS DE PORQUERISSES-
ALBARELLS ARGENÇOLA 238.600 AGÇP

10075
EDAR I COL·LECTORS D'ARTESA DE LLEIDA I 
PUIGVERD DE LLEIDA

ARTESA DE 
LLEIDA 721.500 ALL

1043
CONNEXIÓ MARE DE DEU DEL PLA AMB 
COL·LECTORS

ARTESA DE 
SEGRE 50.695 ART

26182
Col·lector de connexió de la zona de mare de deu del 
pla amb el col.lector en alta del Senill

ARTESA DE 
SEGRE 60.000 ART

35
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI D'ASCÓ ASCO 1.070.744 ASC

10110 SISTEMA DE SANEJAMENT DE LES AVELLANES

AVELLANES I 
SANTA LINYA, 
LES 233.800 ASLA



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

1094
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS D'AVIÀ AVIA 1.585.677 AVIA

3015 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS AVINYO 250.000 AVI

531

COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT 
DELS NUCLIS DE LES CABÒRIES I LES GUNYOLES, 
AL TM. D'AVINYONET DEL PENEDÉS

AVINYONET 
DEL PENEDES 331.096 VDP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

38
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BAGÀ-GUARDIOLA DE BERGUEDÀ BAGA 302.672 BAG

1096
CONNEXIÓ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ AL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE BAGÀ-GUARDIOLA BAGA 30.051 BAG

10179
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE GERRI 
DE LA SAL. TM BAIX PALLARS BAIX PALLARS 584.500 BPGS

2200 AMPLIACIÓ I MILLORA DE L'EDAR DE BALAGUER BALAGUER 1.722.480 BAL

3014
EDAR nova Balsareny amb reducció de nutrients i 
tractament de fangs BALSARENY 1.300.000 BLS

Ajuntament 
Balsareny

42
COL·LECTORS EN ALTA PER EL SANEJAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS

BANYERES DEL 
PENEDES 258.626 VEN

26111
CLAUSURA EDAR BANYERES DEL PENEDÈS 
(SAIFORES)

BANYERES DEL 
PENEDES 294.243 BDPS

Ajuntament 
Banyeres del P.

475 DIGESTIÓ ANAERÒBIA A L'EDAR DE BANYOLES BANYOLES 2.204.709 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

26131
Ampliació capacitat d'eliminació de Nitrogen de l'EDAR 
de Banyoles i reducció química de fòsfor BANYOLES 900.000 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

44

COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE BARBENS, SEANA I IVARS 
D'URGELL, ALS TM BARBENS, BELLPUIG I IVARS 
D'URGELL BARBENS 383.081 BNS

882
Col·lector en alta per a la connexió de Seana i Barbens 
al sistema Barbens-Seana-Ivars d'Urgell BARBENS 200.000 BNS

26149
Eliminació aigües blanques. Reparació col·lector en alta 
sistema de Bàscara BASCARA 400.000 BAS

2455
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
BATEA BATEA 35.145 BAT

242

MILLORA DEL SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 
AL MUNICIPI DE BEGUES.PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE LA PROLONGACIÓ DE L'ACTUAL 
COL·LECTOR D'ARRIBADA A LA DEPURADORA 
EXISTENT FINS A LA NOVA DEPURADORA BEGUES 25.564 BGS EMSHTR



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

245
NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BEGUES BEGUES 607.421 BGS EMSHTR

2537

MILLORA DEL SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 
AL MUNICIPI DE BEGUES.PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE LA PROLONGACIÓ DE L'ACTUAL 
COL·LECTOR D'ARRIBADA A LA DEPURADORA 
EXISTENT FINS A LA NOVA DEPURADORA BEGUES 28.631 BGS EMSHTR

2621

MILLORA DEL SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 
AL MUNICIPI DE BEGUES.PROJECTE 
CONSTRUCTIU DE LA PROLONGACIÓ DE L'ACTUAL 
COL·LECTOR D'ARRIBADA A LA DEPURADORA 
EXISTENT FINS A LA NOVA DEPURADORA BEGUES 45.210 BGS EMSHTR

15002
NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE BEGUES BEGUES 266.061 BGS EMSHTR

10165 EDAR I COL·LECTORS DE Bellaguarda BELLAGUARDA 575.400 BLGD

26183 Col·lectors en alta de Bellcaire d'Empordà
BELLCAIRE 
D'EMPORDA 250.038 ECL

Consorci Costa 
Brava

885 DESCONNEXIÓ DE LA XARXA DEL REC VELL
BELL-LLOC 
D'URGELL 20.000 BLL

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell

10168 EDAR I COL·LECTORS DE Bellmunt de Priorat
BELLMUNT DE 
PRIORAT 627.200 BMP2

2458

COL·LECTORS EN ALTA DE LA URBANITZACIÓ LA 
BARONIA DEL MAR A L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE CALAFELL, AL TERME 
MUNICIPAL DE BELLVEI I CALAFELL BELLVEI 883.010 CAL

Ajuntament 
Calafell

887
COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DEL NUCLI DE PI A 
L'EDAR DE BELLVER DE CERDANYA

BELLVER DE 
CERDANYA 785.086 BEC

372
COL·LECTOR SOBREEXIDOR DELS COL·LECTORS 
EN ALTA DE BELLVÍS BELLVIS 150.000 BVI

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell

10170 EDAR I COL·LECTORS DE Benifallet BENIFALLET 545.600 BNF

755
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE BERGA AMB 
TRACTAMENT DE NUTRIENTS (N i P) BERGA 601.000 BER

2460
COL·LECTORS EN ALTA DEL SECTOR CAN PONÇ, A 
BERGA BERGA 22.416 BER

19002
Ampliació EDAR Besalú i millora del sistema de 
sanejament de Besalú BESALU 2.975.699 BES

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

26184
Obres de millora de l'Edar de Bescanó (ampliació de 
capacitat hidràulica) BESCANO 2.000.000 BSC



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

249 CONNEXIÓ DE CAN OLIVERES A BIGUES I RIELLS
BIGUES I 
RIELLS 25.009 BIR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

535

COL·LECTOR DE BY-PASS DE LES AIGÜES DEL 
SISTEMA DE BIGUES I RIELLS, AL SISTEMA DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.

BIGUES I 
RIELLS 766.280 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2538

COL·LECTOR DE BY-PASS DE LES AIGÜES DEL 
SISTEMA DE BIGUES I RIELLS, AL SISTEMA DE 
SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.

BIGUES I 
RIELLS 29.947 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10129 EDAR I COL·LECTORS DE La Bisbal de Falset
BISBAL DE 
FALSET, LA 438.300 BBF

16014
NOU COL.LECTOR DE SORTIDA DE L'EDAR DE LA 
BISBAL D'EMPORDÀ

BISBAL 
D'EMPORDA, 
LA 55.000 LBE

18011
Ampliació de l'edar de la Bisbal d'Empordà i 
desdoblament del col·lector en alta.

BISBAL 
D'EMPORDA, 
LA 1.250.000 LBE

25037
Reducció química de fòsfor a l'edar de la Bisbal 
d'Empordà

BISBAL 
D'EMPORDA, 
LA 195.000 LBE

375 DESCONNEXIÓ D'AIGÜES BLANQUES BOLVIR 180.000 BOL

10186
EDAR i col·lectors de Vilamòs i EDAR i  col·lectors de 
Begós, Benós i Es Bòrdes BORDES, ES 1.127.022 BED1

10153 EDAR I COL·LECTORS DE BORDILS BORDILS 632.100 BDLS

778

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DEL MUNICIPI DE LES 
BORGES DEL CAMP

BORGES DEL 
CAMP, LES 1.526.691 BOC

1104
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE BORREDÀ BORREDA 625.758 BOR

1049 DESCONNEXIÓ AIGÜES BLANQUES BOSSOST 129.310 BOS
Conselh 
Generau d'Aran

672 EDAR I COL·LECTORS DE BOT BOT 614.452 VOT

376 Nova estació depuradora d'aigües residuals de Botarell BOTARELL 1.500.000 BOT

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

10198 EDAR I COL·LECTORS DE Bovera BOVERA 524.200 BVR



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

2463
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
BREDA BREDA 78.225 BRD

2464
MODIFICAT DELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
BREDA BREDA 77.221 BRD

2465
MODIFICAT DELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
BREDA BREDA 140.040 BRD

17002
Ampliació i reducció de nutrients de l’Estació 
Depuradora d’Aigües residuals de Breda BREDA 997.339 BRD

10207 EDAR I COL·LECTORS DE Cabacés CABACES 468.600 CBC

10209 EDAR I COL·LECTORS DE El Mas del Plata
CABRA DEL 
CAMP 998.500 CBCP

5005

DESDOBLAMENT DEL COL.LECTOR EN ALTA 
D'AIGÜES RESIDUALS AL COL.LECTOR DE 
CABRERA DE MAR

CABRERA DE 
MAR 334.040 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10252 EDAR I COL·LECTORS DE CAN ROS
CABRERA 
D'IGUALADA 944.600 CICR

2435 Ampliació EDAR Calaf CALAF 300.000 CAF

10229 EDAR I COL·LECTORS DE Can Carbonell
CALDES DE 
MALAVELLA 650.600 CDMC

10230 EDAR I COL·LECTORS DE CAN SOLÀ GROS I
CALDES DE 
MALAVELLA 708.300 CDMG

540

REPOSICIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA RIERA DE 
CALDES I COL·LECTORS EN ALTA DELS DELS 
SAULONS I LA FONT DELS ENAMORATS. TM 
CALDES DE MONTBUÍ

CALDES DE 
MONTBUI 839.626 CDM

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2539

REPOSICIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA RIERA DE 
CALDES I COL·LECTORS EN ALTA DELS DELS 
SAULONS I LA FONT DELS ENAMORATS. TM 
CALDES DE MONTBUÍ

CALDES DE 
MONTBUI 36.192 CDM

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

25038
Reducció química de fòsfor a l'edar de Caldes de 
Montbui

CALDES DE 
MONTBUI 195.000 CDM

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

60

COL·LECTORS EN ALTA DE SANEJAMENT DES DEL 
CASC URBÀ FINS ELS BARRIS DE CORTES I CAN 
CAVALLERS, AL TM DE CALLUS CALLUS 499.994 MAS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

673
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE CAMARLES CAMARLES 959.999 CML

Ajuntament 
Camarles



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

779

SUBSTITUCIÓ DEL COL·LECTOR INTERCEPTOR DE 
COSTA DE CAMBRILS ENTRE L'AVINGUDA 
CATALUNYA I EL CARRER NEWTON. TM CAMBRILS CAMBRILS 125.000 CMN

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

4003
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A CAMBRILS CAMBRILS 1.121.760 CMN

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

10318 EDAR I COL·LECTORS DE CAMPELLES CAMPELLES 439.700 CPL1

10321 EDAR I COL·LECTORS DE Campins CAMPINS 387.100 CPNS

2575 ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES CAMPRODON 283.647 CAM

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

10315 EDAR I COL·LECTORS DE FONT-RUBÍ CAMPRODON 394.600 CPDF

383 COL·LECTOR-INTERCEPTOR DE CANET DE MAR CANET DE MAR 568.966 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

63
COL·LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE 
CÀNOVES

CANOVES I 
SAMALUS 402.025 CIS

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

3002
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CÀNOVES I SAMALÚS

CANOVES I 
SAMALUS 1.707.469 CIS

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

26021 COL·LECTOR DEL SECTOR POU NOU A CANYELLES CANYELLES 79.000 SITR

10226 EDAR I COL·LECTORS DE Capçanes CAPÇANES 422.900 CÇN

66

COL.LECTORS EN ALTA DEL SISTEMA DE LA POBLA 
DE CLARAMUNT, LA TORRE DE CLARAMUNT, 
CAPELLADES I VALLBONA D'ANOIA CAPELLADES 200.536 CAP

16007

COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DE LA URBANITZACIÓ 
SANT JOSEP, DE LLINARS DE VALLÈS, A LA NOVA 
DEPURADORA DE LA ROCA DEL VALLÈS AL TM DE 
LLINARS DEL VALLÈS CARDEDEU 417.014 RDV

1280
COL·LECTORS GENERALS I EDAR DE CARME 
(ANOIA) CARME 2.350.000 CARM

674

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR I 
COL·LECTORS EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CASERES CASERES 124.964 CSR

989
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) A L'EDAR DE 
CASSÀ DE LA SELVA-LLAGOSTERA

CASSA DE LA 
SELVA 245.000 CDS



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

756 AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE NUTRIENTS CASSERRES 234.000 CSRS

757
ESCOMESA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT DE CASSERRES CASSERRES 69.600 CSRS

10331 EDAR I COL·LECTORS DE EL GUIXARÓ CASSERRES 208.800 CSRG

10270
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE GUÀRDIA 
DE TREMP. TM CASTELL DE MUR

CASTELL DE 
MUR 343.500 CMGT

68
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CASTELLAR DE N'HUG

CASTELLAR DE 
N'HUG 44.406 CDNH

256
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CASTELLAR DE N'HUG

CASTELLAR DE 
N'HUG 13.007 CDNH

759 CONNEXIÓ BARRI CERDANYA (IMPULSIÓ)
CASTELLAR DE 
N'HUG 60.000 CDNH

1054

REMODELACIÓ DE LA IMPULSIÓ I L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT NORD DEL SISTEMA CASTELLAR DEL 
VALLÈS

CASTELLAR 
DEL VALLES 350.000 CDV

Ajuntament 
Castellar del 
Vallès

10240
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
CASTELLAR DEL VALLES

CASTELLAR 
DEL VALLES 478.800 CDV

Ajuntament 
Castellar del 
Vallès

10240 EDAR de Can Joan Coix al T.M. De Castellar del Vallès
CASTELLAR 
DEL VALLES 111.136 CDVJ

Ajuntament 
Castellar del 
Vallès

549

SANEJAMENT DE LES URBANITZACIONS DE 
SANTEUGENI, COSTABLANCA, CAN OLIVERÓ I CAN 
NICOLAU A CASTELLBISIBAL

CASTELLBISBA
L 2.851.852 SFL EMSHTR

2540

XARXES PRIMÀRIES DE PLUVIALS I SANEJAMENT 
DE LES URBANITZACIONS BELLAMAR I MONTEMAR 
I DE LA XARXA PRIMÀRIA DE PLUVIALS DE LA 
URBANITZACIÓ DEL BAIXADOR DE LA PLATJA. TM 
CASTELLDEFELS

CASTELLDEFEL
S 7.576.895 GVC EMSHTR

18008
NOVA EDAR i COL·LECTORS DE CASTELLFOLLIT DE 
LA ROCA i connexió de Fluvià de Montagut

CASTELLFOLLI
T DE LA ROCA 2.000.000 CDR

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10292 EDAR I COL·LECTORS DE LA FIGUEROLA
CASTELLNOU 
DE BAGES 282.300 CNBF

10293
Connexió de Les Pinedes de Castellnou al sistema de 
sanejament del Serrat

CASTELLNOU 
DE BAGES 389.300 CDBS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

258 NOU COL·LECTOR A CASTELLNOU DE SEANA
CASTELLNOU 
DE SEANA 32.820 CNSN
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74

AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'EMPURIABRAVA. TM CASTELLÓ 
D'EMPÚRIES

CASTELLO 
D'EMPURIES 2.452.063 EPB

Consorci Costa 
Brava

1278
COL·LECTORS GENERALS I EDAR DE CASTELLOLÍ 
(ANOIA) CASTELLOLI 900.000 CAST

26153
Col·lector de connexió de Castellvell del Camp al 
sistema Reus

CASTELLVELL 
DEL CAMP 991.720 RUS Ajuntament Reus

75
DEPURADORA VERDA A LA MUNIA, TM DE 
CASTELLVÍ DE LA MARCA. COMPLEMENTARI

CASTELLVI DE 
LA MARCA 5.009 CAVU

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

77
DEPURADORA VERDA A LA MUNIA, TM DE 
CASTELLVÍ DE LA MARCA. MODIFICAT

CASTELLVI DE 
LA MARCA 30.122 CAVU

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

1279
COL·LECTORS GENERALS I EDAR DE CASTELLVÍ 
DE ROSANES (BAIX LLOBREGAT)

CASTELLVI DE 
ROSANES 2.050.000 CRS

26004

CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS I COL.LECTORS EN ALTA DEL 
CATLLAR.- 1ª FASE CATLLAR, EL 4.800.000 CAT

2576 COL·LECTOR
CELLERA DE 
TER, LA 282.793 ANG

2561
EDAR DEL NUCLI DE SANT CORNELI A CERCS 
(BERGUEDÀ) CERCS 210.000 CRCC

26134
Reposició col·lector en alta afectat per la variant de 
Vallirana CERVELLO 1.725.000 SFL EMSHTR

387
COL·LECTOR EMISSARI DE LA ZONA DE LES 
FORQUES AL RIU ONDARA CERVERA 231.108 CER

Ajuntament 
Cervera

389
TRACTAMENT DE FANGS DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE CERVERA CERVERA 750.828 CER

Ajuntament 
Cervera

3004
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) A L'EDAR DE 
CERVERA CERVERA 1.000.000 CER

Ajuntament 
Cervera

10340 Col.lector d'aigües residuals a Cervià de les Garrigues
CERVIA DE LES 
GARRIGUES 501.800 CVG

1273
EDAR DE LA COMA A LA COMA I LA PEDRA 
(SOLSONÈS)

COMA I LA 
PEDRA, LA 500.000 CIPC

10279
EDAR I COL·LECTORS DE EL PORT DEL COMPTE 
SUD-OEST

COMA I LA 
PEDRA, LA 1.029.000 CMP2
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79

2a FASE DEL COL·LECTOR INTERCEPTOR DE LA 
RIERA DE CORBERA I CONNEXIONS DELS NUCLIS 
URBANS DE L'ÁREA DE INFLUÈNCIA, TM. CORBERA 
DE LLOBREGAT. DESGLOSSAT NÚM. 1

CORBERA DE 
LLOBREGAT 886.864 SFL EMSHTR

80

COL.LECTORS INTERCEPTORS D'AIGÜES 
RESIDUALS DESLS SECTORS DE LA CREU 
D'ARAGALL, SOLEI ELS HERBATGES I LES 
PARRETES A CORBERA DE LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT 697.011 SFL EMSHTR

262

BOMBAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL 
SECTOR LA CREU D'ARAGALL 1 A CORBERA DE 
LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT 62.050 SFL EMSHTR

263

COL·LECTOR D'AIGÜES RESIDUALS DEL SECTOR 
LA CREU D'ARAGALL 2. TRAM C/ EUCALIPTUS A 
CORBERA DE LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT 164.492 SFL EMSHTR

264

BOMBAMENT DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL 
SECTOR LA CREU D'ARAGALL2. TRAM C/ FONOLL I 
GINESTA A CORBERA DE LLOBREGAT

CORBERA DE 
LLOBREGAT 81.393 SFL EMSHTR

26185

Complement de finançament de les obres de 
bombament de les aigües residuals dels sectors 1 i 2 de 
la Creu d'Aragall

CORBERA DE 
LLOBREGAT 4.994 SFL EMSHTR

10210 EDAR I COL·LECTORS DE Corbera d' Ebre
CORBERA 
D'EBRE 522.900 CBE

83
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
CORBINS CORBINS 70.900 TOE

2577 COL·LECTORS DE CONNEXIÓ (nucli de Matajudaica) CORÇA 396.071 LBE

266
SANEJAMENT DEL PARATGE COMANELL. TM 
CORNELLÀ DE TERRI

CORNELLA DEL 
TERRI 64.760 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

990 COL·LECTOR
CORNELLA DEL 
TERRI 303.393 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

25036 Reducció química de fòsfor a l'edar del Terri
CORNELLA DEL 
TERRI 195.000 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

10303 EDAR I COL·LECTORS DE Cornudella de Montsant
CORNUDELLA 
DE MONTSANT 1.020.000 CNM

2578 COL·LECTORS DE CONNEXIÓ

CRUILLES 
MONELLS I 
SANT SADURNI 
DE L'HEURA 338.735 LBE

26020

ACTUACIONS PER REDUCCIÓ DE SOBREIXMENTS 
A LES EB PRINCIPAL I PLATJA DEL SISTEMA CUNIT-
CUBELLES CUBELLES 250.000 CUB

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès

26159
Nou col·lector/sobreixidor submarí a l'àrea litoral del 
cubelles (desembocadura del riu Foix) CUBELLES 626.000 CUB

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès
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10350
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
DELTEBRE DELTEBRE 486.000 DEL

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

16006

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS DE CAN MASSUET - EL FAR S. TM 
DOSRIUS DOSRIUS 2.000.000 DRM1

26022
CONNEXIÓ SANT PERE PESCADOR I L'ARMENTERA 
A EDAR L'ESCALA ESCALA, L' 5.900.000 ECL

Consorci Costa 
Brava

391 MILLORA DE LA CONNEXIÓ DEL SEQUIOT
ESPLUGA DE 
FRANCOLI, L' 4.385 ESF

2252
SANEJAMENT D'ESPOT I D'ESTAÏS. TM ESPOT. 
COMPLEMENTARI ESPOT 224.176 EPTE

2474
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS 
D'ESPOT ESPOT 137.314 EPT

10362 SISTEMA DE SANEJAMENT D'ESPOT ESPOT 370.584 EPT

10368 EDAR I COL·LECTORS DE L'ESTANY ESTANY, L' 1.036.000 ETN

26135 Tractament de Fangs ESTERRI D'ÀNEU
ESTERRI 
D'ANEU 200.000 EDA

26136 Eliminació d'aigües blanques ESTERRI D'ÀNEU
ESTERRI 
D'ANEU 70.000 EDA

10385
SISTEMA DE SANEJAMENT DE L'OLIVA AL FAR 
D'EMPORDÀ

FAR 
D'EMPORDA, 
EL 484.000 FEPO

10391 EDAR I COL·LECTORS DE La Figuera FIGUERA, LA 377.600 FGRA

3007
Nova EDAR amb eliminació de nutrients i col·lectors 
sistema Figueres FIGUERES 15.600.000 FIG

Ajuntament 
Figueres

4025
PLANTA DE COMPOSTATGE DE FANGS A L'EDAR 
DE FIGUERES FIGUERES 5.000.000 FIG

Ajuntament 
Figueres

25001
Col·lectors en alta per a la recollida d'aigües residuals 
dins la riera Galligans de Figueres. FIGUERES 1.619.750 FIG

Ajuntament 
Figueres

25002 Connexió de Palol al sistema Figueres FIGUERES 55.000 FIG
Ajuntament 
Figueres

2065 EDAR+COL·LECTORS FLAÇA 699.842 FLC
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10394 EDAR I COL·LECTORS DE Fogars de Tordera
FOGARS DE LA 
SELVA 569.000 FGSF

10387 EDAR I COL·LECTORS DE La Costa del Montseny
FOGARS DE 
MONTCLUS 186.600 FGMC

10389 EDAR I COL·LECTORS DE Pertegàs
FOGARS DE 
MONTCLUS 256.000 FGMP

10432 EDAR I COL·LECTORS DE CUELLS FOIXA 289.800 FXAC

10433 EDAR I COL·LECTORS DE ELS MASOS FOIXA 269.500 FXAM

393
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE 
FOLGUEROLES FOLGUEROLES 57.168 FOL

Consell 
Comarcal 
d'Osona

18010 Ampliació de l'edar de Folgueroles FOLGUEROLES 440.000 FOL

Consell 
Comarcal 
d'Osona

4005
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A FONDARELLA FONDARELLA 1.001.018 FON

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell

10406
COL·LECTORS EN ALTA DE CANET DE FALS A 
EDAR DE MANRESA. TM FONOLLOSA FONOLLOSA 999.800 MAS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

10408
EDAR I COL·LECTORS DE Fonollosa i Raval de Cal 
Sambeia FONOLLOSA 750.000 FNLS

905 COL·LECTORS A QUEIXANS
FONTANALS DE 
CERDANYA 286.000 FCUR

2107 SISTEMA DE SANEJAMENT DE FONTANILLES FONTANILLES 212.225 FTNL

10404 EDAR I COL·LECTORS DE LLABIÀ FONTANILLES 147.600 FNLB

2066 EDAR+COL·LECTORS FONTCOBERTA 685.569 MALI

2108 EDAR+COL·LECTORS DE PERATALLADA FORALLAC 564.098 FRLP

2067 COL·LECTORS
FORNELLS DE 
LA SELVA 1.252.063 GIR

Ajuntament 
Girona

2543

CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR GENERAL EN 
ALTA DE LA URBANITZACIÓ ELS MILPIN EN EL T.M. 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

FRANQUESES 
DEL VALLES, 
LES 20.087 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2544

CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR GENERAL EN 
ALTA DE LA URBANITZACIÓ ELS GORGS EN EL T.M. 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS

FRANQUESES 
DEL VALLES, 
LES 748 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs
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394
DOTACIÓ D'UN NOU TRAM DE COL·LECTOR A LES 
AFORES DE LA POBLACIÓ GANDESA 48.533 GAN

2476
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
GANDESA GANDESA 63.105 GAN

10436 EDAR I COL·LECTORS DE Garcia GARCIA 383.000 GCA

565 COL·LECTORS CAN BRUGUERS I CA N'ESPINOS GAVA 147.402 GVC EMSHTR

1261
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE L'EDAR DE 
GAVÀ (BAIX LLOBREGAT) GAVA 17.000.000 GVC EMSHTR

2546
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GAVÀ/VILADECANS GAVA 43.217 GVC EMSHTR

2547
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GAVÀ/VILADECANS GAVA 11.765 GVC EMSHTR

566

ESTACIÓ DEPURADORA ( MILLORA REDUCCIO 
NUTRIENTS + ESTABILITZACIÓ TERRENYS I 
CORRECIÓ DANYS) GELIDA 390.000 GEL

2478

COMPLEMENTARI DE L'EDAR DE GELIDA. 
PERLLONGAMENT DEL COL.LECTOR D'ARRIBADA 
PER CANVI D'EMPLAÇAMENT GELIDA 16.200 GEL

2479 EDAR GELIDA GELIDA 134.350 GEL

26137 Instal·lació sistema de desodorització EDAR Gelida GELIDA 150.000 GEL

10439
EDAR I COL·LECTORS DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE GER (TM. GER I ISÒVOL) GER 979.268 GER

10478 EDAR I COL·LECTORS DE Ginestar GINESTAR 510.000 GNT

96

AMPLIACIÓ, amb reducció de N i P, DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA 
GIRONA GIRONA 6.129.215 GIR

Ajuntament 
Girona

97

AMPLIACIÓ, amb reducció de N i P, DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA 
GIRONA GIRONA 2.178.987 GIR

Ajuntament 
Girona

276
XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL P.E. LA 
CREUETA A GIRONA GIRONA 109.579 GIR

Ajuntament 
Girona

301

COL·LECTOR DEL CARRER MARQUÈS CALDES DE 
MONTBUI. TRAM: CARRER BARCELONA-CARRER 
MIGDIA A GIRONA GIRONA 126.349 GIR

Ajuntament 
Girona

5003

AMPLIACIÓ, amb reducció de N i P, DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL SISTEMA 
GIRONA GIRONA 1.750.000 GIR

Ajuntament 
Girona
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10457
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GIRONA GIRONA 180.000 GIR

Ajuntament 
Girona

10492
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GIRONELLA GIRONELLA 848.600 GRN

10493 EDAR I COL·LECTORS DE VILADOMIU NOU GIRONELLA 345.100 GRNN

10496 EDAR I COL·LECTORS DE GOSOL GOSOL 770.200 GSL

10472 EDAR I COL·LECTORS DE La Granadella
GRANADELLA, 
LA 997.900 GND

100
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GRANOLLERS GRANOLLERS 4.652.219 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

302
IMPULSIÓ ZONES INDUSTRIALS SOTA EDAR 
GRANOLLERS GRANOLLERS 11.321 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10499 EDAR I COL·LECTORS DE Gratallops GRATALLOPS 538.800 GTL

103
MILLORES A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GUALBA GUALBA 36.600 GLBC

104
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
GUALBA GUALBA 55.627 GLBC

10468 EDAR I COL·LECTORS DE GUALTA GUALTA 363.900 GLT

10435 EDAR I COL·LECTORS DE Els Guiamets GUIAMETS, ELS 320.800 GAM1

913 COL·LECTORS DESCONNEXIÓ AIGÜES BLANQUES
GUILS DE 
CERDANYA 167.582 GDSC

10449
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI D'ESCALÓ. 
TM LA GUINGUETA D'ÀNEU

GUINGUETA 
D'ANEU, LA 288.000 GGAO

916 DESCONNEXIÓ AIGÜES BLANQUES GUISSONA 112.458 GSN
Ajuntament 
Guissona

25041
Conversió de llacunatge airejat a aereació prolongada 
amb reducció de nutriens de l'EDAR de Guissona GUISSONA 490.000 GSN

Ajuntament 
Guissona

10482
EDAR I COL·LECTORS DE URBANITZACIÓ 
SERRABONICA GURB 30.000 GRBS

Ens Locals. CC 
Osona

1256
EDAR I COL·LECTORS D'HORTA DE SANT JOAN 
(TERRA ALTA)

HORTA DE 
SANT JOAN 975.000 HSJ

227

MILLORES DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS D'IGUALADA, ÒDENA, SANTA 
MARGARIDA DE MONTBUI I VILANOVA DEL CAMÍ IGUALADA 724.566 IGU
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304
DESVIAMENT DEL COL·LECTOR EN ALTA 
D'IGUALADA, 2ª FASE IGUALADA 862 IGU

1264
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE L'EDAR 
D'IGUALADA (ANOIA) IGUALADA 5.000.000 IGU

15001
DESVIAMENT DEL COL·LECTOR EN ALTA 
D'IGUALADA, 2ª FASE IGUALADA 36.000 IGU

26006
Ampliació de capacitat del col·lector d'Òdena. Tram pont 
ferroviari a confluència riu Anoia. IGUALADA 165.000 IGU

839
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS 
D'ISONA I CONCA DELLÀ

ISONA I CONCA 
DELLA 837.647 ISO

10513
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
FIGUEROLA D'ORCAU. TM ISONA I CONCA DELLÀ

ISONA I CONCA 
DELLA 287.400 ICDF

10519 SISTEMA DE SANEJAMENT D'IVARS DE NOGUERA
IVARS DE 
NOGUERA 385.700 IDN

109

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS EN ALTA D'ELS LÍMITS TM LA 
JONQUERA JONQUERA, LA 810.345 JONL

807
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE LA JONQUERA JONQUERA, LA 2.171.637 JON

Ajuntament La 
Jonquera

810 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES JONQUERA, LA 550.000 JON
Ajuntament La 
Jonquera

573

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DEL NUCLI PRINCIPAL DEL 
MUNICIPI DE JORBA JORBA 591.696 JRB

399

ESCOMESA PER A LES ESTACIONS DE 
BOMBAMENT NÚM. 1 I 2 DELS COL·LECTORS DEL 
SISTEMA DE JUNEDA I TORREGROSSA JUNEDA 12.000 JUN

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell

18002 Ampliació de Linyola LINYOLA 500.000 LIN

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell

10546 EDAR I COL·LECTORS DE Llado LLADO 1.019.000 LDO

10551
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
TAVASCAN. TM LLADORRE LLADORRE 631.700 LDRT

577
TERCER DECANTADOR SECUNDARI A LA 
LLAGOSTA LLAGOSTA, LA 1.702.413 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs
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10536 EDAR I COL·LECTORS DE LLAMBILLES LLAMBILLES 465.900 LBLC

305

COL·LECTORS EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
PASSEIG DE LES RIBERES TER I FEITÚS, 1ª FASE, A 
LLANARS LLANARS 17.583 CAM

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

2068

COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ DEL 
MUNICIPI DE LLANARS AL SISTEMA DE 
CAMPRODON LLANARS 511.092 CAM

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

842
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTOR EN ALTA DE LLAVORSÍ LLAVORSI 724.194 LLV

1061
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE LLEIDA I ELIMINACIÓ DE 
NUTRIENTS (N i P) LLEIDA 7.452.000 LLE

Ajuntament 
Lleida

26150
Connexió de  Llers, Poblenou, La Vall, Hostalets i Vinya 
Gran a EDAR FIGUERES LLERS 2.557.492 FIG

Ajuntament 
Figueres

578
COL·LECTOR CAN FARELL A LLIÇÀ D'AMUNT + P + 
DO LLIÇA D'AMUNT 150.253 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

579
COL·LECTOR CAN FRANQUESA I LES OLIVERES A 
LLIÇÀ D'AMUNT + P + DO LLIÇA D'AMUNT 129.528 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2548
MODIFICACIÓ COL·LECTOR RIU TENES. TM LLIÇÀ 
D'AMUNT LLIÇA D'AMUNT 5.019 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

583
COLLECTOR LES ARGELAGUES A LLIÇÀ DE VALL + 
P + DO LLIÇA DE VALL 46.112 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

843
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA A LLIMIANA LLIMIANA 503.152 LLI

113
CONSTRUCIÓ DEL COL.LECTOR GENERAL DE 
LLINARS DEL VALLÈS-CARDEDEU. LIQUIDACIÓ

LLINARS DEL 
VALLES 120.202 RDV

402 EDAR LLIVIA 4.265.679 LLA

115
MILLORES A L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE LLORET DE MAR

LLORET DE 
MAR 4.174.533 LDM

Consorci Costa 
Brava

10589 EDAR I COL·LECTORS DE Sistema La Casanova
MAÇANET DE 
CABRENYS 885.900 MDCC

1021 AMPLIACIÓ EDAR DE MAÇANET DE LA SELVA
MAÇANET DE 
LA SELVA 750.000 MDS

Ajuntament 
Maçanet de la 
Selva
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1029

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DEL NUCLI DE MAÇANET 
RESIDENCIAL. TM MAÇANET DE LA SELVA

MAÇANET DE 
LA SELVA 1.762.186 MDSB

10605 EDAR I COL·LECTORS DE Els Pantans de Montbarbat
MAÇANET DE 
LA SELVA 898.100 MDSP

10683 EDAR I COL·LECTORS DE El Mas Altaba
MAÇANET DE 
LA SELVA 1.188.000 MSMA

10580 EDAR I COL·LECTORS DE Maials MAIALS 734.900 MAI

116
CONSTRUCCIÓ DEL DESDOBLAMENT DEL 
COL·LECTOR EN ALTA DE PALAFOLLS-MALGRAT

MALGRAT DE 
MAR 80.198 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

2486

COL·LECTOR INTERCEPTOR DE LES AVINGUDES 
COSTA BRAVA I PAÏSOS CATALANS A MALGRAT DE 
MAR, TRAM I AL TM DE MALGRAT DE MAR

MALGRAT DE 
MAR 16.000 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

1269 AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE MANLLEU (OSONA) MANLLEU 1.951.600 MAN

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10581
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
MANLLEU MANLLEU 111.000 MAN

Consell 
Comarcal 
d'Osona

1153
COL·LECTORS EN ALTA I IMPULSIÓ DEL BARRI DEL 
XUP. TM MANRESA MANRESA 1.161.224 MAS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

10582
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
MANRESA MANRESA 737.400 MAS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

10585 EDAR I COL·LECTORS DE Marçà MARÇA 584.400 MÇA1

10613 EDAR I COL·LECTORS DE Margalef MARGALEF 421.200 MGL

587 COL·LECTOR TORRENT LLOPS MARTORELL 387.653 MRT

2487

COMPLEMENTARI NÚM. 1 DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LES REMODELACIONS A L'EDAR 
DE MARTORELL. MARTORELL 112.227 MRT

2488
REMODELACIONS A L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS DE MARTORELL MARTORELL 16.166 MRT

2562
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE L'EDAR DE 
MARTORELL (BAIX LLOBREGAT) MARTORELL 7.000.000 MRT
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16001
COL·LECTOR EN ALTA DE BY-PASS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL DE MARTORELLES. TM MARTORELLES MARTORELLES 382.028 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10603 EDAR I COL·LECTORS DE LES CASES NOVES
MASIES DE 
RODA, LES 325.900 MDRC

10604 EDAR I COL·LECTORS DE FONTANELLES
MASIES DE 
RODA, LES 300.900 MDRF

590
NOU COL·LECTOR EN ALTA I CONNEXIÓ AMB 
L'EXISTENT AL MUNICIPI  MASQUEFA MASQUEFA 99.850 MSF

26186

Execució de les obres d'emergència per a l'execució 
dels col.lectors al Torrent Can Torres i altres Rieres a 
Masquefa MASQUEFA 724.435 MSF

26187
Obres d'emergència als col.lectors del sistema de 
sanejament de Masquefa MASQUEFA 475.565 MSF

26188
Execució de les obres de remodelació del sistema de 
sanejament de Masquefa MASQUEFA 2.000.000 MSF

2491
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
MASROIG (BARRANC DE LA VILA) MASROIG, EL 22.500 MRGP

26007
ADEQUACIONS FINALS PER A LES EDAR barranc de 
la Vila i barranc de Pou MASROIG, EL 250.000 MRGV

10684 EDAR I COL·LECTORS DE Massanes MASSANES 228.700 MSN

10687 EDAR I COL·LECTORS DE Riuclar MASSANES 409.100 MSNR

128
DIGESTIÓ ANAEROBIA DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE MATARÓ MATARO 293.471 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

130
NOVA IMPULSIÓ I ESTACIÓ DE BOMBAMENT NUM 1 
DEL SISTEMA DE MATARÓ MATARO 151.605 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

132
NOVA IMPULSIÓ I ESTACIÓ DE BOMBAMENT NUM 1 
DEL SISTEMA DE MATARÓ MATARO 252.700 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

769 MILORES A L'EDAR DE MATARÓ MATARO 1.896.552 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

2492
NOVA IMPULSIÓ I ESTACIÓ DE BOMBAMENT NUM 1 
DEL SISTEMA DE MATARÓ MATARO 125.884 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

26160 Connexió de Veinat Clarà est al sistema de Mataró MATARO 550.000 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme
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26189
Execució de les obres de millores a l'estació de 
bombament principal de Mataró MATARO 1.262.899 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

592
EDAR nova A MEDIONA AMB REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS MEDIONA 250.000 MED

Consell 
Comarcal Alt 
Penedès

10599
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DEL NUCLI DE 
SANT PERE SACARRERA A MEDIONA MEDIONA 941.200 MDNP

10630 EDAR I COL·LECTORS DE El Milà MILA, EL 179.700 MLA

10677 EDAR I COL·LECTORS DE Miravet MIRAVET 805.600 MRV

10663
EDAR I COL·LECTORS DE MONTVI DE BAIX 
(SECTOR B I C) MOIA 483.800 MOIM

26124 EDAR NOVA MOIÀ AMB REDUCCIÓ DE NUTRIENTS MOIA 1.500.000 MOI Ajuntament Moià

10639 EDAR I COL·LECTORS DE El Molar (S) MOLAR, EL 322.200 MLR1

10636 EDAR I COL·LECTORS DE MOLLÓ 2 MOLLO 331.700 MLO2

26023 CONNEXIÓ DE VESSANT 1 A EDAR MOLLÓ 2 MOLLO 210.000 MLO2

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

10588
EDAR I COL·LECTORS DE MONISTROL DE 
CALDERS

MONISTROL DE 
CALDERS 924.100 MDC

595

Connexió de Monistrol de Montserrat al sistema de 
sanejament d'Abrera i clausura de l'EDAR de Monistrol 
de Montserrat

MONISTROL DE 
MONTSERRAT 3.000.000 ABR

10696
Connexió La Cós-El Cometa a l'EDAR de Sant Jaume 
de Llierca MONTAGUT 700.000 MTGC

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

135
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
MONTBLANC MONTBLANC 72.000 MOB

136

MODIFICAT NÚM. 2 DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
DE L'EDAR I ELS COL.LECTORS EN ALTA DE 
MONTBRIÓ DEL CAMP

MONTBRIO DEL 
CAMP 703.400 MTB

26190
Condicionament de l'obra civil existent i preparació per a 
la nova execució de l'EDAR de Montbrió del Camp

MONTBRIO DEL 
CAMP 25.900 MTB

18012
Ampliació i reducció de nutrients de l'EDAR de 
Montcada

MONTCADA I 
REIXAC 8.757.000 MIR EMSHTR
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2069
COL·LECTORS DE CONNEXIO DE MONTESQUIU I 
CUSSONS A EDAR SANT QUIRZE DE BESORA MONTESQUIU 394.554 SQB

Consell 
Comarcal 
d'Osona

926

REMODELACIÓ DE L'EDAR I MILLORA DELS 
COL·LECTORS DE LA SEU D'URGELL, 
MONTFERRER I CASTELLBÒ, ALÀS I NUCLIS 
URBANS D'ARFA I LES BORDES D'ARFA DE RIBERA 
D'URGELLET. ttmm LA SEU D'URGELL, 
MONTFERRER I CASTELLBÒ, ALÀS I RIBERA 
D'URGELLET

MONTFERRER I 
CASTELLBO 5.311.150 MOF

Consell 
Comarcal Alt 
d'Urgell

10641 EDAR I COL·LECTORS DE MONTMAJOR MONTMAJOR 479.300 MMJ

10647
Col·lectors de connexió al sistema de sanejament del 
Mirador del Penedès MONTMELL 1.500.000 MMM

10648 EDAR I COL·LECTORS DE Mirador del Penedès MONTMELL 1.900.000 MMM

315
INCREMENT CAPACITAT HIDRÀULICA EDAR DE 
MONTORNÈS

MONTORNES 
DEL VALLES 2.130.001 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

601
MILLORA PRETRACTAMENT I BOMBAMENT DE 
L'EDAR DE MONTORNÈS DEL VALLÈS

MONTORNES 
DEL VALLES 1.250.000 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

602
SITJA I ELEVACIÓ DE FANGS A L'EDAR DE 
MONTORNÈS DEL VALLÈS

MONTORNES 
DEL VALLES 132.000 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2550

AUTOMATITZACIÓ DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC I 
REDUCCIÓ D'AMONI/NITRÒGEN A L'EDAR DE 
MONTORNÈS

MONTORNES 
DEL VALLES 103.277 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2551

AUTOMATITZACIÓ DEL TRACTAMENT BIOLÒGIC I 
REDUCCIÓ D'AMONI/NITRÒGEN A L'EDAR DE 
MONTORNÈS

MONTORNES 
DEL VALLES 2.680.000 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2553
INCREMENT CAPACITAT HIDRÀULICA EDAR DE 
MONTORNÈS

MONTORNES 
DEL VALLES 89.065 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

141
DESVIAMENT DEL COL·LECTOR DE LLEVANT DE 
MONT-ROIG (ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG 
DEL CAMP 200.000 MRC

Ajuntament Mont-
roig

142
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
MONT-ROIG DEL CAMP (ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG 
DEL CAMP 512.248 MRC

16012

ACTUACIONS DE REFORÇ DE LA SEGURETAT DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE MONT-ROIG DEL 
CAMP (ÀREA COSTANERA)

MONT-ROIG 
DEL CAMP 90.000 MRC

26008

Nou sistema de sanejament de Mont-roig del Camp 
interior, connexions del sector Llevant del sistema 
costaner i nou emissari terrestre i submarí

MONT-ROIG 
DEL CAMP 15.300.000 MRCI

Ajuntament Mont-
roig
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26009

NOU EMISSARI TERRESTRE I SUBMARI AL SISTEMA 
DE SANEJAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP (ÀREA 
COSTANERA)

MONT-ROIG 
DEL CAMP 4.000.000 MRC

Ajuntament Mont-
roig

26165
Col·lectors de connexió i ampliació de l'EDAR Mont-roig 
del Camp costanera

MONT-ROIG 
DEL CAMP 3.600.000 MRC

Ajuntament Mont-
roig

26191

Complementari núm. 1 de l'obra del modificat núm. 1 de 
la impulsió en alta i retorn a l'estació depuradora de 
Mont-Roig del Camp (Àrea costanera). Actualització 
elèctrica de la instalació antiga.

MONT-ROIG 
DEL CAMP 33.614 MRC

Ajuntament Mont-
roig

10695 EDAR I COL·LECTORS DE Montseny MONTSENY 641.700 MSY

10593 EDAR I COL·LECTORS DE La Morera de Montsant
MORERA DE 
MONTSANT, LA 303.600 MDM1

10594 EDAR I COL·LECTORS DE Escaladei
MORERA DE 
MONTSANT, LA 263.900 MDME

10705 EDAR I COL·LECTORS DE MURA MURA 533.000 MURA

144 COL·LECTORS EN ALTA DE NAUT ARAN NAUT ARAN 202.981 NAR

2497
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS 
D'ARTIES, NAUT ARAN NAUT ARAN 310.893 NAR

10713 SISTEMA DE SANEJAMENT DE NAVATA NAVATA 701.671 NVT

8
COMPLEMENTARI Nº2 DELS COL·LECTORS EN 
ALTA DE TAGAMENT I EL FIGARÓ

NO 
ASSIGNABLE 25.252 AGF

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

336

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS URBANS  DE 
VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I AIGÜES DE 
SABADELL, EN ELS TTMM DE MOLINS DE REI I 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

NO 
ASSIGNABLE 969 SFL EMSHTR

435

MODIFICAT 2 DE LES OBRES DELS COL·LECTORS 
D'AIGÜES RESIDUALS DE CALLÚS I SANT MARTÍ DE 
TORRUELLA

NO 
ASSIGNABLE 37.140 MAS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

511

COL·LECTOR EN ALTA DEL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DELS MUNICIPIS DE GUARDIOLA DE 
FONT-RUBÍ, VILOBÍ DEL PENEDÈS I PACS DEL 
PENEDÈS. TM VILOBÍ DEL PENEDÈS, PACS DEL 
PENEDÈS I LES CABANYES

NO 
ASSIGNABLE 1.000.000 VDP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

512

COL·LECTOR EN ALTA PER ALS NUCLIS DE SANTA 
EULÀLIA DE RONÇANA, CALDES DE MONTBUÍ I 
BIGUES I RIELLS

NO 
ASSIGNABLE 1.483.521 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

987

SANEJAMENT EN ALTA DE LES VORES DEL RIU 
TER. TM ORÍS, SANT VICENÇ DE TORELLÓ I 
TORELLÓ

NO 
ASSIGNABLE 1.833.592 VGE

Consell 
Comarcal 
d'Osona

2101

MILLORA DE LA CAPACITAT HIDRÀULICA DEL 
COL·LECTOR DE SALMORRES DE LA CONCA DE 
LLOBREGAT

NO 
ASSIGNABLE 12.577.492 PDL EMSHTR
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2165
MODALITZACIÓ DE LA XARXA DE COL·LECTORS EN 
ALTA

NO 
ASSIGNABLE 270.440 No assign

2565
REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES DE LES EDAR DE 
TARRAGONA I VILA-SECA (TARRAGONÈS)

NO 
ASSIGNABLE 34.680.000 TAR

Ajuntament 
Tarragona

5009
OBRES D'EMERGÈNCIA DE LA REMODELACIÓ DE 
L'EMISSARI DE L'EDAR DE CUNIT-CUBELLES

NO 
ASSIGNABLE 1.110.000 CUB

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès

15003

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS URBANS  DE 
VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I AIGÜES DE 
SABADELL, EN ELS TTMM DE MOLINS DE REI I 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

NO 
ASSIGNABLE 158.000 SFL EMSHTR

15004

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS URBANS  DE 
VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I AIGÜES DE 
SABADELL, EN ELS TTMM DE MOLINS DE REI I 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

NO 
ASSIGNABLE 83.287 SFL EMSHTR

15005

SANEJAMENT EN ALTA DELS  NUCLIS URBANS  DE 
VALLPINEDA, CAN BUSQUETS I AIGÜES DE 
SABADELL, EN ELS TTMM DE MOLINS DE REI I 
SANT CUGAT DEL VALLÈS

NO 
ASSIGNABLE 35.169 SFL EMSHTR

16005

COL·LECTORS EN ALTA DEL TORRENT DEL FOU AL 
T.M. DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR I LLINARS 
DEL VALLÈS

NO 
ASSIGNABLE 2.436.646 RDV

19004 Actuacions en l'àmbit del Consorci de la Costa Brava
NO 
ASSIGNABLE 12.200.000 No assign

25016

 Sistema de sanejament del Baix Francolí (TM de la 
Secuita, Perafort, els Pallaresos, Constantí, Garidells, el 
Catllar i Tarragona)

NO 
ASSIGNABLE 24.200.000 PLR

26167 Posttractament de fangs Costa Brava Centre
NO 
ASSIGNABLE 5.000.000 No assign

Consorci Costa 
Brava

26169 Posttractament de fangs Bages-Berguedà
NO 
ASSIGNABLE 3.500.000 No assign

26170 Posttractament de fangs Baix Penedès
NO 
ASSIGNABLE 4.000.000 No assign

26172

Execució de les obres de les noves inversions al 
sistema d'emissaris submarins del sistema de 
sanejament Besòs

NO 
ASSIGNABLE 653.596 No assign EMSHTR

26173

Execució de les obres de reaciondicionament de 
infraestructures  de sanejament dels sistemes del  
Llobregat, Gavà-Viladecans i Besòs. Obra i DO

NO 
ASSIGNABLE 5.510.000 No assign EMSHTR

26174
Noves inversions als sistemes de sanejament Prat de 
Llobregat, Gavà-Viladecans i Sant Feliu de Llobregat

NO 
ASSIGNABLE 5.068.649 No assign EMSHTR

26175

Noves inversions als col·lectors generals de la riera de 
Palau, de Can Güell, de Torrelles i de la riera de 
Vallirana-Corbera

NO 
ASSIGNABLE 2.718.337 No assign EMSHTR
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26176

Noves inversions als sistemes de sanejament La 
Garriga, Les Franqueses-Corró d'Amunt, Sant Feliu de 
Codines, Santa Eulàlia de Ronçana, Montornès del 
Vallès, Caldes de Montbui i La Llagosta

NO 
ASSIGNABLE 2.653.000 No assign

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

26177
Execució de les obres de les noves inversions als 
sistemes de sanejament del Vallès Oriental

NO 
ASSIGNABLE 2.096.400 No assign

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

1173

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS DEL MUNICIPI DE LA NOU DE 
BERGUEDÀ

NOU DE 
BERGUEDA, LA 130.164 NDB

10707 EDAR I COL·LECTORS DE La Nou de Gaià
NOU DE GAIA, 
LA 353.500 NDG

26192
EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SANEJAMENT 
D'ODÈN ODEN 305.700 ODN

10736 EDAR I COL·LECTORS DE OGASSA OGASSA 375.700 OGS

761 AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE NUTRIENTS OLOST 234.000 OLS

Consell 
Comarcal 
d'Osona

26019
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA CREU DE 
JOTGLARS OLOST 707.201 OLC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

25010
Millores de la xarxa als sectors de les Mates i la 
carretara da la Canya. OLOT 488.953 OLO

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10759 EDAR I COL·LECTORS DE OSOR OSOR 473.700 OSOR

28002
Edar i col·lectors del Ciutat Jardí i Sant Genís de 
Palafolls (TM Palafolls) PALAFOLLS 1.049.580 PAFC

Consell 
Comarcal del 
Maresme

145
MILLORES DEL COL.LECTOR EN ALTA DE 
PALAFRUGELL A L'EDAR DE PALAMÓS PALAMOS 1.187.285 PAM

Consorci Costa 
Brava

26024 CONNEXIÓ PALAU-SATOR A EDAR DE PALS PALAU-SATOR 741.860 PAL
Consorci Costa 
Brava

1066 DESHIDRATACIÓ MECÀNICA DE FANGS
PALAU-
SAVERDERA 200.000 PSV

Consorci Costa 
Brava

609

PERLLONGACIÓ DE LA CAPÇALERA I 
DESDOBLAMENT DEL COL·LECTOR DE LA RIERA 
DE CALDES AL TM DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PALAU-SOLITA 
I PLEGAMANS 155.662 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2555
CONNEXIONS RIERA SENTMENAT A PALAU-SOLITÀ 
I PLEGAMANS

PALAU-SOLITA 
I PLEGAMANS 4.466 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

2556

PERLLONGACIÓ DE LA CAPÇALERA I 
DESDOBLAMENT DEL COL·LECTOR DE LA RIERA 
DE CALDES AL TM DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS

PALAU-SOLITA 
I PLEGAMANS 6.395 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs
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26025 EDAR CAN FALGUERA
PALAU-SOLITA 
I PLEGAMANS 500.000 FAG

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10771 EDAR I COL·LECTORS DE La Palma d'Ebre (E)
PALMA D'EBRE, 
LA 347.100 PDE1

146

COL·LECTOR EN ALTA DEL MUNICIPI DE PALOL DE 
REVARDIT, ALS TM. DE PALOL DE REVARDIT I 
CORNELLÀ DE TERRI

PALOL DE 
REVARDIT 367.797 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

2070 COL·LECTORS (CONCESSIÓ TER-DARÓ) PALS 553.800 PAL
Consorci Costa 
Brava

10773 EDAR I COL·LECTORS DE PARDINES PARDINES 317.300 PDN

10813 EDAR I COL·LECTORS DE PARLAVÀ PARLAVA 383.600 PLV

26193 Edar i col·lectors de Belltall PASSANANT 689.400 PSB

10762 EDAR I COL·LECTORS DE Pau PAU 370.500 PAU

10874 EDAR I COL·LECTORS DE Paüls PAULS 622.500 PUL

10779 EDAR I COL·LECTORS DE LA PERA PERA, LA 469.300 PERA

10781 EDAR I COL·LECTORS DE PERAFITA PERAFITA 598.800 PFT

147

CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS I ELS COL·LECTORS EN ALTA 
DE PERALADA, AL TM PERALADA PERALADA 226.752 PRL

414

CONSTRUCCIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
D'AIGÜES RESIDUALS I ELS COL·LECTORS EN ALTA 
DE PERALADA, AL TM PERALADA PERALADA 134.007 PRL

3026

COL·LECTOR DE CONNEXIÓ DELS NUCLIS DE CAN 
BONASTRE I CAN CAIROT AL TM DE PIERA AL 
SISTEMA DE MASQUEFA PIERA 1.000.000 MSF

26139
Eliminació aigües blanques i actuació al Torrent de la 
Guilombarda PIERA 200.000 PIE

148
XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DEL SISTEMA DE 
PINEDA DE MAR. DESGLOSSAT NUM 1

PINEDA DE 
MAR 17 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

1183

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE L'ALT 
MARESME NORD. TM PINEDA DE MAR

PINEDA DE 
MAR 20.823.853 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

5006

INSTAL·LACIÓ DE GRUPS ELECTROGENS ALS 
BOMBAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS SITUATS AL 
MARESME

PINEDA DE 
MAR 955.989 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

26194 Emissari  Alt Maresme Nord
PINEDA DE 
MAR 1.900.000 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme
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26195 Execució obres dels col.lectors Alt Maresme Nord
PINEDA DE 
MAR 2.700.000 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

149
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DEL PINELL DE BRAI

PINELL DE 
BRAI, EL 28.327 PNB

731
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DEL PLA DE 
SANTA MARIA

PLA DE SANTA 
MARIA, EL 53.827 PDM

18003 Ampliació Pla de Santa Maria
PLA DE SANTA 
MARIA, EL 450.000 PDM

617
CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR I COL·LECTORS DEL PLA 
DEL PENEDÈS

PLA DEL 
PENEDES, EL 786.105 PPD

19003 Ampliació EDAR les Planes d'Hostoles

PLANES 
D'HOSTOLES, 
LES 600.000 LPH

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

1185
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE LA POBLA DE LILLET

POBLA DE 
LILLET, LA 1.426.640 POLI

10837
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LA POBLA 
DE SEGUR

POBLA DE 
SEGUR, LA 122.606 PSE

25021
Desconnexió d'aigües paràsites dels col·lectors en alta 
del sistema de la Pobla de Segur.

POBLA DE 
SEGUR, LA 332.000 PSE

26123 Ampliació EDAR de la Pobla de Segur part no industrial
POBLA DE 
SEGUR, LA 1.500.000 PSE

10763 EDAR I COL·LECTORS DE Poboleda POBOLEDA 600.600 PBL

26196 Tractament de fangs de l'Edar de Pont de Suert
PONT DE 
SUERT, EL 446.018 PSU

324
ESCOMESA ELÈCTRICA DE L'EDAR DEL PONT DE 
VILOMARA I ROCAFORT

PONT DE 
VILOMARA I 
ROCAFORT, EL 60.101 PDV

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

18004 Ampliació edar de Ponts PONTS 511.000 PON

10833 EDAR I COL·LECTORS DE Porrera PORRERA 674.100 PRR

10806 SISTEMA DE SANEJAMENT DE LA PORTELLA PORTELLA, LA 351.100 PLL1

10872 EDAR I COL·LECTORS DE Pradell
PRADELL DE 
LA TEIXETA 310.200 PTXP
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680 COL·LECTOR EN ALTA PRADES 554.293 PRA

681
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE PRADES PRADES 1.583.990 PRA

10831 EDAR I COL·LECTORS DE Prat de Compte
PRAT DE 
COMTE 369.100 PRDC

26197
Noves inversions al sistema de sanejament del Baix 
Llobregat

PRAT DE 
LLOBREGAT, 
EL 3.508.045 PDL EMSHTR

762 AMPLIACIÓ EDAR PER REDUCCIÓ DE NUTRIENTS
PRATS DE 
LLUÇANES 396.000 PLL

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10775 EDAR I COL·LECTORS DE ELS PRATS DE REI
PRATS DEL 
REI, ELS 551.900 PDR

26125 Eliminació aigües blanques PUIGCERDA 700.000 PUI

155
PERLLONGACIÓ DELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
PUIG-REIG PUIG-REIG 39.265 PGR

2500
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
PUIG-REIG PUIG-REIG 42.000 PGR

10784 EDAR I COL·LECTORS DE L'AMETLLA DE MEROLA PUIG-REIG 357.300 PGRA

16009
CONDICIONAMENT DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT 
A PUIG-REIG PUIG-REIG 6.018 PGR

3009
DEPURADORA DE QUART-PALOL D'ONYAR-LA 
CREUETA I DEMOLICIÓ EDAR QUART EXISTENT QUART 2.136.000 QRT

Ajuntament 
Quart

10880 EDAR I COL·LECTORS DE QUERALBS QUERALBS 583.900 QRB

10889 EDAR I COL·LECTORS DE Rabós RABOS 334.400 RBS

10921 EDAR I COL·LECTORS DE RAJADELL RAJADELL 1.207.000 RJD

10930 EDAR I COL·LECTORS DE Rasquera RASQUERA 708.500 RQR
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790
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P) A L'EDAR DE 
REUS REUS 2.104.000 RUS Ajuntament Reus

10910
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE RONI. TM 
RIALP RIALP 343.700 RIAI

682
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE RIBA-ROJA D'EBRE

RIBA-ROJA 
D'EBRE 1.296.659 RRE

998
ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES i canvi de tipologia 
de tractament

RIBES DE 
FRESER 800.000 RIF

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

999 INDEPENDITZAR COL. DEL BY-PAS
RIBES DE 
FRESER 50.000 RIF

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

2126
COL·LECTORS DE LA LLERA DEL RIUS SEGADELL I 
FRESER

RIBES DE 
FRESER 511.395 RIF

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

10920
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
CAN SALVÀ (RIELLS I VIABREA)

RIELLS I 
VIABREA 326.400 RIVA

10933 EDAR I COL·LECTORS DE Fogueres de Montsoriu (SE)
RIELLS I 
VIABREA 201.200 RVF2

10925 EDAR I COL·LECTORS DE MIRACLE,EL RINER 377.000 RNRM

425 TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE RIPOLL RIPOLL 124.687 RIP

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

1001 ELIMINACIÓ D'AIGÜES BLANQUES RIPOLL 580.000 RIP

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

1002 ESPESSIDOR EN L'EDAR DE RIPOLL RIPOLL 50.000 RIP

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

25044 Sanejament del Sector Pintors Nord al municipi de Ripoll RIPOLL 303.767 RIP

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

10899 EDAR I COL·LECTORS DE Can Fornaca RIUDARENES 876.900 RDRF

26010
NOVA EDAR RIUDECANYES I MAR DE 
RIUDECANYES RIUDECANYES 1.000.000 RDC

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

163
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA A RIUDECOLS RIUDECOLS 31.142 RIS

164
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA A RIUDECOLS RIUDECOLS 98.486 RIS
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25006
Remodelació i ampliació de l'EDAR de Campllong i 
Riudellots de la Selva i connexió de Campllong

RIUDELLOTS 
DE LA SELVA 2.018.716 RDS

426
Ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de 
Riudoms RIUDOMS 1.000.000 RIU

Ajuntament 
Riudoms

1200

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE CARDEDEU I 
LLINARS DEL VALLÈS EN EL TM DE LA ROCA DEL 
VALLÈS

ROCA DEL 
VALLES, LA 8.549.029 RDV

427
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE RODA DE 
TER RODA DE TER 100.000 RDT

Consell 
Comarcal 
d'Osona

1072
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE RODA DE TER RODA DE TER 400.000 RDT

Consell 
Comarcal 
d'Osona

26011 Ampliació EDAR Roselló ROSSELLO 800.000 ROS

1263
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE L'EDAR DE 
RUBÍ (VALLÈS OCCIDENTAL) RUBI 4.800.000 RUB

10931
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
RUBI  (Subconca 2 - Fase III) RUBI 1.722.956 RUB

26106 Canvi de filtres banda per centrífugues RUBI 400.000 RUB

26152
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
RUBI  (Subconca 3 - Fase II) RUBI 1.300.000 RUB

10929 EDAR I COL·LECTORS DE RUPIÀ RUPIA 404.500 RPA

10917 EDAR I COL·LECTORS DE RUPIT RUPIT I PRUIT 595.700 RIPR

166

AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS DE 
L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
SABADELL RIU-SEC. SABADELL 9.024.163 SRS

Ajuntament 
Sabadell

622
CONNEXIÓ D'EL POBLENOU A LA XARXA DE 
COL·LECTORS DEL SISTEMA SABADELL 1.000.000 SRR

Ajuntament 
Sabadell

623
AMPLIACIÓ I ELIMINACIÓ DE NUTRIENTS DE L'EDAR 
DE SABADELL RIU SEC. 2a FASE SABADELL 6.000.000 SRS

Ajuntament 
Sabadell

2503
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
SABADELL-RIU RIPOLL SABADELL 1.184.173 SRR

Ajuntament 
Sabadell
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849
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS EN ALTA DE SALÀS DE PALLARS

SALAS DE 
PALLARS 675.738 SDP

14001

Actuacions urgents d'adequació al sanejament en alta 
de Salou i de Vilaseca de Solcina: nova EB de Pça 
Catalunya i nou col·lector carrer Major. SALOU 1.560.000 VLC

327
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE BESOS 
1ªFASE

SANT ADRIA DE 
BESOS 1.167.095 BSS EMSHTR

329
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE BESOS 
1ªFASE

SANT ADRIA DE 
BESOS 34.253 BSS EMSHTR

330
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE BESOS 
1ªFASE

SANT ADRIA DE 
BESOS 33.295 BSS EMSHTR

431
AMPLIACIÓ BIOLÒGIC SANT ADRIÀ DE BESOS 
1ªFASE

SANT ADRIA DE 
BESOS 4.534.184 BSS EMSHTR

26199

Ampliació i millora de les instal·lacions de deshidratació i 
emmagatzematge de fangs de la planta de tractament 
de fangs de l’EDAR Besòs

SANT ADRIA DE 
BESOS 3.343.148 BSS EMSHTR

331

PERLLONGACIÓ DEL COL.LECTOR 
CONCENTRADOR DE LA RIERA DE PALAU A SANT 
ANDREU DE LA BARCA

SANT ANDREU 
DE LA BARCA 1.555 SFL EMSHTR

10934
EDAR I COL·LECTORS DE SANT ESTEVE DE 
LLÉMENA

SANT ANIOL DE 
FINESTRES 500.000 SAFE

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

172
COL·LECTORS DE SANT ANTONI I SANT PERE DE 
VILAMAJOR

SANT ANTONI 
DE VILAMAJOR 27.584 SAV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

173
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR

SANT ANTONI 
DE VILAMAJOR 2.669.486 SAV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10941
EDAR I COL·LECTORS DE SANT BARTOMEU DEL 
GRAU

SANT 
BARTOMEU 
DEL GRAU 1.685.600 SBG1

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10942
EDAR I COL·LECTORS DE URBANITZACIÓ EL 
BINGRAU

SANT 
BARTOMEU 
DEL GRAU 30.000 SBGB

Ens Locals. CC 
Osona

10944
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT BOI DEL LLUÇANES

SANT BOI DE 
LLUÇANES 168.000 SBL

Consell 
Comarcal 
d'Osona

332
COL·LECTOR EN ALTA DE SANT CARLES DE LA 
RÀPITA. SECTOR VILA DEL FAR. MODIFICAT

SANT CARLES 
DE LA RAPITA 31.351 SCR

Consell 
Comarcal del 
Montsià

683

MILLORES I AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE SANT 
CARLES DE LA RÀPITA

SANT CARLES 
DE LA RAPITA 1.164.105 SCR

Consell 
Comarcal del 
Montsià



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

17008
Filtracions d'aigües blanques i sorres al col·lector 
general Riu Tordera. SANT CELONI 400.000 SCE

Ajuntament Sant 
Celoni

16003
REPOSICIÓ DEL COL.LECTOR INTERCEPTOR DE LA 
RIERA DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT 367 GVC EMSHTR

11432
CONNEXIONS I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE 
VALLVIDRERA. TM BARCELONA (BARCELONÈS)

SANT CUGAT 
DEL VALLES 3.103.000 VVR EMSHTR

25049
Connexió de Can Amat (TM Sant Esteve de Sesrovires i 
TM d'Abrera) al sistema de Martorell

SANT ESTEVE 
SESROVIRES 1.800.000 MRT

626 AMPLIACIÓ ESPESSIDOR EDAR
SANT FELIU DE 
CODINES 265.000 SFC

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

338
DIGESTIÓ DELS FANGS DE LA DEPURADORA DE 
SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 1.114 SFL EMSHTR

1260
AMPLIACIÓ I TRACTAMENT TERCIARI DE L'EDAR DE 
SANT FELIU DE LLOBREGAT (BAIX LLOBREGAT)

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 12.000.000 SFL EMSHTR

2557
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 2.789 SFL EMSHTR

11007
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 868.800 SFL EMSHTR

15006
DIGESTIÓ DELS FANGS DE LA DEPURADORA DE 
SANT FELIU DE LLOBREGAT

SANT FELIU DE 
LLOBREGAT 379.000 SFL EMSHTR

1208
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL.LECTORS DE SANT FELIU SASSERRA

SANT FELIU 
SASSERRA 994.622 SFS

175
SANEJAMENT EN ALTA DE PINEDA DE BAGES A 
SANT FRUITÓS DE BAGES

SANT FRUITOS 
DE BAGES 823.668 NFP

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

176
XARXA DE SANEJAMENT EN ALTA DE LES 
BRUCADES. TM SANT FRUITÓS DE BAGES

SANT FRUITOS 
DE BAGES 132.086 NFP

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

629

MILLORES EN LA REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (N i P), 
RECIRCULACIÓ INTERNA I MILLORA DEL DIGESTOR 
DE L'EDAR DE SANT FRUITÒS DE BAGES

SANT FRUITOS 
DE BAGES 1.141.000 NFP

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

1005 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS
SANT HILARI 
SACALM 331.000 SHS

Ajuntament Sant 
Hilari Sacalm

340

AMPLIACIÓ DEL COL.LECTOR GENERAL DE 
SANEJAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA FINS 
AL SECTOR DE PONENT

SANT ISCLE DE 
VALLALTA SPM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

697
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
SANT JAUME DE LLIERCA

SANT JAUME 
DE LLIERCA 2.000.000 SJL

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa
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18013
Connexió de l'afluent de l'EDAR de Tortellà al futur 
sistema de Sant Jaume de Llierca.

SANT JAUME 
DE LLIERCA 507.000 SJL

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

630
TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE SANT 
JAUME DELS DOMENYS

SANT JAUME 
DELS 
DOMENYS 88.662 SJDC

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès

1058 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS
SANT JAUME 
D'ENVEJA 77.586 SJE

Consell 
Comarcal del 
Montsià

2567
EDAR I COL·LECTORS DE SANT JAUME D'ENVEJA 
(MONTSIÀ)

SANT JAUME 
D'ENVEJA 2.822.356 SJE

2133 COL·LECTORS COLÓNIA LLAUDET

SANT JOAN DE 
LES 
ABADESSES 121.617 SJA

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

434

BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DES DEL BARRI 
DE LA CANYA A SANT JOAN LES FONTS A L'EDAR 
D'OLOT

SANT JOAN 
LES FONTS 200.000 OLO

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

25008
Millora tractament fangs a l'EDAR de Sant Joan les 
Fonts

SANT JOAN 
LES FONTS 200.000 SJF

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

11051

EDAR I COL·LECTORS DE MAS MASÓ, Sant Jordi 
Desvalls Vessant Est, Diana, Urb de la Carretera i Urb 
Can Ciurana

SANT JORDI 
DESVALLS 298.600 SJVM

11039
EDAR I COL·LECTORS DE SANT JULIÀ DE 
CERDANYOLA

SANT JULIA DE 
CERDANYOLA 422.900 SJC

11037 EDAR I COL·LECTORS DE BONMATÍ

SANT JULIA DE 
LLOR I 
BONMATI 485.100 SJBB

11046 EDAR I COL·LECTORS DE MEDINYÀ
SANT JULIA DE 
RAMIS 446.100 SJRM

11062 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Llorenç de la Muga
SANT LLORENÇ 
DE LA MUGA 601.800 SLLM

631

NOVA ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS I COL·LECTORS DEL TM DE SANT 
LLORENÇ D'HORTONS

SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 3.800.000 SLH

Ajuntament Sant 
Llorenç 
d'Hortons

11068 Adequació EDAR les MARINES
SANT LLORENÇ 
SAVALL 60.000 SLSM

1214
SISTEMA DE SANEJAMENT DE LLORÀ A SANT 
MARTÍ DE LLÈMENA

SANT MARTI 
DE LLEMENA 468.524 SMLL

178
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE SANT MARTÍ DE TOUS

SANT MARTI 
DE TOUS 93.459 SMT
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26200
Sanejament del nucli dels Hostalets al municipi de Sant 
Martí Sarroca

SANT MARTI 
SARROCA 165.658 SMSH

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

11074

SISTEMES SANEJAMENT DE VALLS DE TORRUELLA 
NORD, PALÀ DE TORRUELLA NORD I PALÀ DE 
TORRUELLA SUD

SANT MATEU 
DE BAGES 1.100.000 SMBV

437
TRACTAMENT DE FANGS A L'EDAR DE SANT PAU 
DE SEGÚRIES

SANT PAU DE 
SEGURIES 69.822 SPS

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

1076 MILLORES SISTEMA SANT PAU DE SEGÚRIES
SANT PAU DE 
SEGURIES 100.000 SPS

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

2509
ESTACIÓ DE BOMBAMENT DEL CAMÍ ROMÀ A SANT 
PAU DE SEGURIES

SANT PAU DE 
SEGURIES 2.425 SPS

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

636
AMPLIACIÓ I MILLORES DE L'EDAR DE SANT PERE 
DE RIUDEBITLLES

SANT PERE DE 
RIUDEBITLLES 636.650 RBT

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

5008
SANEJAMENT DE LES VORES DEL RIU GES. TM 
SANT PERE DE TORELLÓ

SANT PERE DE 
TORELLO 74.236 VGE

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11117 EDAR I COL·LECTORS DE Can Ram (E)
SANT PERE DE 
VILAMAJOR 677.600 SPVR

1217

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE SANT PERE 
SALLAVINERA

SANT PERE 
SALLAVINERA 182.329 SPRS

17010
Filtracions aigües blanques i sorres al col·lector gral 
riera Sant Cebrià.

SANT POL DE 
MAR 400.000 SPM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

2071
EDAR I COL·LECTORS DE SANT QUIRZE DE 
BESORA

SANT QUIRZE 
DE BESORA 974.907 SQB

343
COL·LECTOR DE CLOTES LES TORRES A SANT 
QUIRZE SAFAJA

SANT QUIRZE 
SAFAJA 72.771 SQS

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

645
COL·LECTOR ZONA CENTRE SANT QUIRZE SAFAJA 
+ P + DO

SANT QUIRZE 
SAFAJA 75.375 SQS

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

648
Substitució del tram final dels col·lectors en alta i estació 
de bombament.

SANT SADURNI 
D'ANOIA 541.000 SSD

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

11136
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

SANT 
SALVADOR DE 
GUARDIOLA 210.000 SSG

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

344

CONDUCCIÓ CONJUNTA D'AIGÜES RESIDUALS 
DELS SECTORS PLANOI DE CASTELLGALÍ, CAN 
XESC I LA FARINERA DE SANT VIÇENÇ DE 
CASTELLET

SANT VICENÇ 
DE CASTELLET 103.046 CIV

345
COL·LECTOR DEL BARRI DE LA BALCONADA. TM 
SANT VICENÇ DE CASTELLET

SANT VICENÇ 
DE CASTELLET 90.341 CIV
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184

CANALITZACIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS I 
RESIDUALS DE MONTALT PARC. TM SANT VICENÇ 
DE MONTALT

SANT VICENÇ 
DE MONTALT 301.419 SAN

Consell 
Comarcal del 
Maresme

26013
NOVA EDAR SISTEMA DE SANEJAMENT DE SANTA 
BÀRBARA

SANTA 
BARBARA 2.400.000 SBR

Consell 
Comarcal del 
Montsià

25043
Reducció química de fòsfor a l'edar de Santa Coloma de 
Farners

SANTA 
COLOMA DE 
FARNERS 195.000 SCF

26014 Ampliació EDAR SANTA COLOMA DE FARNERS

SANTA 
COLOMA DE 
FARNERS 2.470.000 SCF

1006 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS

SANTA 
EULALIA DE 
RIUPRIMER 100.000 SEP

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11072
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA DE 
BESORA

SANTA MARIA 
DE BESORA 355.300 SMB

440
COL·LECTORS EN ALTA DE L'ESQUIROL A  SANT 
MARIA DE CORCÓ. Connexió Barri del Padró.

SANTA MARIA 
DE CORCO 200.000 SMC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

441
TRACTAMENT DE FANGS A L'EDAR DE SANTA 
MARIA DE CORCÓ

SANTA MARIA 
DE CORCO 418.669 SMC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

3023 EDAR I COL·LECTORS DE CANTONIGROS
SANTA MARIA 
DE CORCO 800.000 SMCG

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11076 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ SESCORTS
SANTA MARIA 
DE CORCO 102.400 SMCS

Consell 
Comarcal 
d'Osona

1088

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE VILALBA SASSERRA 
(TM DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA)

SANTA MARIA 
DE 
PALAUTORDER
A 2.303.686 VLBA

11082
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA D'OLO I LA 
ROVIROLA

SANTA MARIA 
D'OLO 1.070.000 SMO

26201
Remodelació de l'estació de bombament núm. 3 de 
Santa Susanna.

SANTA 
SUSANNA 739.989 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

1221

CONNEXIÓ DEL NUCLI EL MIRADOR DE 
MONTSERRAT AL SISTEMA DE SANEJAMENT DE 
SANT FRUITÓS DE BAGES-NAVARCLES-
SANTPEDOR SANTPEDOR 91.954 NFP

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

11123 EDAR I COL·LECTORS DE SARRAL SARRAL 752.100 SRL

10976
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE LES 
ESGLÉSIES. TM SARROCA DE BELLERA

SARROCA DE 
BELLERA 392.000 SDBE
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10980
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
XERALLO. TM SARROCA DE BELLERA

SARROCA DE 
BELLERA 286.300 SDBX

703 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SAUS 610.000 SCA

26202 Substitució d'un tram del col·lector de la Selva de Mar
SELVA DE MAR, 
LA 48.212 PDS

Consorci Costa 
Brava

26107 EDAR nova SELVA DEL CAMP
SELVA DEL 
CAMP, LA 1.070.000 SDC

Ajuntament 
Selva del Camp, 
La

18006 Ampliació edar de La Sènia SENIA, LA 620.000 SEN

Consell 
Comarcal del 
Montsià

11095 SISTEMA DE SANEJAMENT DE SENTERADA SENTERADA 568.400 SNT

705 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SERINYA 570.000 SERY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

26140 Desplaçament punt abocament EDAR SERINYA 180.000 SERY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

10983 EDAR I COL·LECTORS DE SERRA DE DARÓ
SERRA DE 
DARO 641.800 SDD

185
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
SETCASES SETCASES 18.030 SETC

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

1009 ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SETCASES 300.000 SETC

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

1268
AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT DE TRACTAMENT DE 
L'EDAR DE SILS (SELVA) SILS 2.773.494 SIV

3010
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS A L'EDAR DE SILS-
VIDRERES SILS 603.729 SIV

188
COL·LECTOR DE SANTA BÀRBARA I RIERA DE LA 
BÒVILA. TM SITGES. COMPLEMENTARI 2 SITGES 1.328.511 SITR

653

CLASSIFICADOR DE SORRES. Pou de recepcció de 
neteges de col·lectors i bombaments. Construcció by-
pass decantació primària. EDAR DE SITGES-SANT 
PERE DE RIBES SITGES 145.792 SITR

11069 EDAR I COL·LECTORS DE SOLIVELLA SOLIVELLA 816.500 SLV
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1275

COL·LECTORS EN ALTA PER AL SANEJAMENT DEL 
SISTEMA SOLSONA, COL·LECTORS EN ALTA 
D'OLIUS I TRACTAMENT BIOLÒGIC DE L'EDAR DEL 
SISTEMA SOLSONA (SOLSONÈS) SOLSONA 9.850.000 SOL

Ajuntament 
Solsona

854 CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE SORT C-13 SORT 240.000 SOR

11098
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI D'ALTRON. 
TM SORT SORT 354.138 SORA

11106
SISTEMES DE SANEJAMENT DELS NUCLIS DE 
SAURÍ I LLESSUÍ. TM SORT SORT 547.059 SORS

16002
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LA BASTIDA. 
TM SORT SORT 333.500 SOR

295

ESTACIO DEPURADORA DE SANT PAU D'ORDAL 
(REMODELACIÓ + REDUCCIO NUTRIENTS). TM 
SUBIRATS SUBIRATS 750.000 SUBP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

297

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
DELS COL.LECTORS EN ALTA DEL NUCLI DE 
LAVERN AL TM. DE SUBIRATS SUBIRATS 212.015 SUBL

2384 REPOSICIÓ VARIS A TAGAMANENT TAGAMANENT 21.769 AGF

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

11155 EDAR I COL·LECTORS DE TALAMANCA OEST TALAMANCA 737.300 TAL1

17012 Remodelacoió de la deshidratació de fangs. TARADELL 360.000 TAL

Consell 
Comarcal 
d'Osona

25018 Col·lectors de connexió de La Canonja al sistema Reus TARRAGONA 1.612.500 RUS Ajuntament Reus

25019 COL·LECTORS DE BONAVISTA al sistema Tarragona TARRAGONA 712.500 TAR
Ajuntament 
Tarragona

962
AMPLIACIÓ, amb reducció de fòsfor, DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE TÀRREGA TARREGA 4.006.634 TRG

2385
COL·LECTORS INCLOSA CONNEXIÓ NUCLI DE 
TALLADELL TARREGA 240.404 TRG

11157 EDAR I COL·LECTORS DE TAVERTET TAVERTET 345.200 TAV

451 MILLORES A L'EB-3 I EB-5 DEL SISTEMA DE TEIÀ TEIA 508.621 TEI

Consell 
Comarcal del 
Maresme
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1253
EDAR I COL·LECTORS DE TÉRMENS I 
MENÀRGUENS (NOGUERA) TERMENS 1.620.222 TERM

193

REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'ASSECATGE MECÀNIC DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
TERRASSA TERRASSA 1.276.421 TRS

300 Ampliació EDAR Terrassa amb reducció de nutrients TERRASSA 28.606.000 TRS

11237
EDAR I COL·LECTORS DE LES MARTINES NORD-
EST TERRASSA 225.657 TRM3

11239 EDAR I COL·LECTORS DE LES MARTINES SUD-EST TERRASSA 226.435 TRM1

11200 SISTEMA DE SANEJAMENT DE TÍRVIA TIRVIA 563.200 TIR1

11202 EDAR I COL·LECTORS DE Tivenys TIVENYS 602.300 TIV2

2569 EDAR I COL·LECTORS DE TIVISSA (RIBERA D'EBRE) TIVISSA 1.044.963 TVS

1012 TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE TONA TONA 128.662 TON

Consell 
Comarcal 
d'Osona

349
EXECUCIÓ DEL SISTEMA GENERAL DE 
SANEJAMENT DE TORDERA. FASE I TORDERA 163.277 TOR

1267 AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE TORDERA (MARESME) TORDERA 1.567.990 TOR

11214 EDAR I COL·LECTORS DE Urbanització Les Farreres TORDERA 477.700 TORF

Consell 
Comarcal del 
Maresme

11218 EDAR I COL·LECTORS DE Urbanització Sant Daniel TORDERA 984.657 TORS

Consell 
Comarcal del 
Maresme

11219 EDAR I COL·LECTORS DE Urbanització Terra Brava TORDERA 1.097.431 TORT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

453
Millora de la capacitat hidràulica i augment del volum 
d'anòxia TORELLO 850.000 VGE

Consell 
Comarcal 
d'Osona

454 TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE TORELLÓ TORELLO 177.693 VGE

Consell 
Comarcal 
d'Osona
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4009
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A TORELLO (VALL DEL GES) TORELLO 815.550 VGE

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11165

SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE LA 
POBLETA DE BELLVEHÍ. TM LA TORRE DE 
CABDELLA

TORRE DE 
CABDELLA 290.800 TDCB

11168
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI D'ESPUI. TM 
LA TORRE DE CABDELLA

TORRE DE 
CABDELLA 1.039.000 TDCI

11184 EDAR I COL·LECTORS DE La Torre de Fontaubella

TORRE DE 
FONTAUBELLA, 
LA 317.100 TFB

11183 EDAR I COL·LECTORS DE La Torre de l' Espanyol

TORRE DE 
L'ESPANYOL, 
LA 406.100 TEY

26203

Cobriment dels decantadors primaris de l'Edar de 
Torredembarra, Roda de Barà, Creixell i La Pobla de 
Montornès

TORREDEMBA
RRA 794.186 TRR

350
COL·LECTOR GENERAL FINS A LA DEPURADORA 
EXISTENT A TORREFARRERA

TORREFARRER
A 1.000 TFRR

11185
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE TORRE-SERONA 
I TORREFARRERA

TORREFARRER
A 776.200 TFRR

2394

CONNEXIÓ COL·LECTORS AL COL·LECTOR EN 
ALTA DEL SISTEMA DE JUNEDA-TORREGROSSA (I 
DESCONNEXIÓ AIGÜES BLANQUES)

TORREGROSS
A 100.000 JUN

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell

11203 SISTEMA DE SANEJAMENT DE TORRELAMEU TORRELAMEU 480.700 TLM

351
COL·LECTOR EN ALTA DE CAN GÜELL A 
TORRELLES DE LLOBREGAT

TORRELLES DE 
LLOBREGAT 1.182 SFL EMSHTR

2072 CONNEXIÓ DE TORRENT A L'EDAR DE PALS TORRENT 636.977 TRRT

195

ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS EN ALTA DE TORRES DE SEGRE I 
SOSES

TORRES DE 
SEGRE 142.193 TDS

26015 Eliminació d'aigües blanques EDAR Torres de Segre
TORRES DE 
SEGRE 250.000 TDS

11179 EDAR I COL·LECTORS DE Torroja del Priorat
TORROJA DEL 
PRIORAT 409.500 TDP2

1082 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS (reducció de fòsfor) TORTOSA 155.172 TOT

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

11224 EDAR I COL·LECTORS DE Bitem TORTOSA 566.800 TOTB
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11225 EDAR I COL·LECTORS DE Camp-redó TORTOSA 635.300 TOTC

11262 EDAR I COL·LECTORS DE Vinallop TORTOSA 246.200 TTV1

26016
Ampliació EDAR Tortosa-Roquetes amb reducció de N i 
P TORTOSA 2.480.000 TOT

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

1085 Ampliació EDAR TREMP I Eliminació aigües blanques TREMP 2.117.931 TRP

11252
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE 
VILAMITJANA. TM TREMP TREMP 271.500 TRPV

11283 EDAR I COL·LECTORS DE ULLASTRET ULLASTRET 405.800 UTT2

11273 EDAR I COL·LECTORS DE Els Valentins ULLDECONA 310.400 ULLT

1257 EDAR D'ULLDEMOLINS (PRIORAT) ULLDEMOLINS 685.207 UDM

11281 EDAR I COL·LECTORS DE ULTRAMORT ULTRAMORT 800.000 UTM1

2518 CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE VACARISSES VACARISSES 23.470 VQR

11417
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE 
VACARISSES (VALLÈS OCCIDENTAL) VACARISSES 1.250.000 VQR

25014
Col·lectors de Torreblanca I i II al sistema de 
Vacarisses. VACARISSES 526.657 VQR

26017
ADEQUACIONS EDAR I COL·LECTOR EN ALTA 
MUNICIPAL DE LA VAJOL VAJOL, LA 350.000 VAJ

354
NOU COL.LECTOR EN ALTA A ERILL LA VALL. TM LA 
VALL DE BOÍ

VALL DE BOI, 
LA 40.819 BARB

11318
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE DURRO. 
TM LA VALL DE BOÍ

VALL DE BOI, 
LA 330.800 VDBD

26132
ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SISTEMA 
BARRUERA

VALL DE BOI, 
LA 10.000 BAR
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11320
CONNEXIÓ DE NUCLIS AL SISTEMA DE LA VALL DE 
CARDÓS

VALL DE 
CARDOS, LA 37.263 VCD

26104
ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES SISTEMA VALL DE 
CARDÓS

VALL DE 
CARDOS, LA 400.000 VCD

2558
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DEL 
VEÏNAT DE JOANETES. TM LA VALL D'EN BAS

VALL D'EN BAS, 
LA 199 JNT

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

206
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLBONA D'ANOIA

VALLBONA 
D'ANOIA 3.712.351 CAP

461
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
VALLBONA D'ANOIA

VALLBONA 
D'ANOIA 300.000 CAP

11331
EDAR I COL·LECTORS DE VALLFOGONA DE 
RIPOLLÈS

VALLFOGONA 
DE RIPOLLES 368.900 VDR

974 MILLORES EDAR + COL·LECTORS
VALLFOGONA 
DE RIUCORB 249.304 VFRC

1087 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS
VALLGORGUIN
A 150.000 VGG

11421 EDAR I COL·LECTORS DE EL LLEDONER VALLIRANA 1.238.380 VRNL

17009
Reparació col·lector  riera Vallirana-Corbera (intrussió 
aigües blanques) VALLIRANA 400.000 SFL EMSHTR

11392 EDAR I COL·LECTORS DE Vallmoll VALLMOLL 700.100 VML

13012
Terciari per a reg agrícola al sistema de sanejament de 
Valls VALLS 600.000 VAL

17017
Ampliació d'edar i bombament. Eliminació d'aigües 
blanques. VALLS 400.000 VAL

26018
Canvi del punt d'abocament del retorn de l'aigua 
tractada al sistema de Valls VALLS 245.088 VAL

211
COL·LECTORS EN ALTA DE L'HOSPITALET DE 
L'INFANT

VANDELLOS I 
L'HOSPITALET 
DE L'INFANT 3.264.965 VND

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

212
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE 
L'HOSPITALET DE L'INFANT

VANDELLOS I 
L'HOSPITALET 
DE L'INFANT 425.745 VND

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

660

COL·LECTOR DE RETORN DE L'EFLUENT DE 
L'EDAR DE SANTA OLIVA-VENDRELL AL TORRENT 
DEL LLUCH I ESTACIÓ DE BOMBAMENT I IMPULSIÓ 
DE LES AIGÜES RESIDUALS DE SANTA OLIVA VENDRELL, EL 1.190.232 VEN
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661
DESSORRADOR PREVI A L'EMISSARI DE SANT 
SALVADOR. TM EL VENDRELL VENDRELL, EL 79.547 VEN

359
COL·LECTOR EN ALTA I EDAR DEL NUCLI DE 
SALDET. TM VENTALLÓ VENTALLO 26.590 VTLS

977 MILLORA ABOCAMENT DE L'EDAR DE VERDÚ VERDU 150.000 VERD

2073
Connexió de Colomers, Jafre, Verges i La Tallada al 
sistema de l'Escala VERGES 2.570.599 ECL

Consorci Costa 
Brava

11414 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Miquel VESPELLA 752.200 VPLM

219

REPARACIÓ DE RECOBRIMENT ANTI CORROSSIÓ 
EN LA COBERTA DELS DIGESTORS DE L'EDAR DE 
VIC VIC 129.757 VIC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

360

REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
D'AERACIÓ DEL REACTOR BIOLÒGIC DE L'EDAR DE 
VIC VIC 11.063 VIC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

362
OBRES COMPLEMENTÀRIES DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE VIC VIC 384.691 VIC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

1013
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS EDAR LA GUIXA- 
SENTFORES VIC 80.000 SEF

Consell 
Comarcal 
d'Osona

2414
ESCOMESA ELÈCTRICA A L'EDAR DE LA GUIXA-
SENTFORES. TM VIC VIC 27.087 SEF

Consell 
Comarcal 
d'Osona

2531
NOU TRAM DEL COL·LECTOR EN ALTA VIC NORD 
ENTRE ELS POUS DE REGISTRE PR-27 I PR-50 VIC 45.446 VIC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11354
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
VIC VIC 3.000 VIC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

466 TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE VIDRÀ VIDRA 100.000 VID

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11355 EDAR I COL·LECTORS DE La Goba VIDRERES 397.300 VIDG

11356 EDAR I COL·LECTORS DE Terrafortuna VIDRERES 1.103.000 VIDT

11357
MILLORA DEL SANEJAMENT AL NUCLI D'ARRÓS DE 
VIELHA E MITJARAN

VIELHA E 
MIJARAN 438.200 VIEA
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11359

MILLORA DEL SANEJAMENT ALS NUCLIS DE 
BETLAN I MONTCORBAU DE VIELHA E MITJARAN 
(CONNEXIÓ AL SISTEMA DE SANEJAMENT 
D'AUBÈRT)

VIELHA E 
MIJARAN 359.100 VIET

26146 EDAR i Col·lectors d'Aubèrt
VIELHA E 
MIJARAN 443.589 VIET

Conselh 
Generau d'Aran

13006
Connexió de Vilabertran a la xarxa de sanejament en 
alta de Figueres VILABERTRAN 421.700 FIG

Ajuntament 
Figueres

11369 EDAR I COL·LECTORS DE VILADA VILADA 571.500 VIL

220
COL·LECTOR EN ALTA DEL SECTOR CAN TURU DEL 
MUNICIPI DE VILADECAVALLS. SISTEMA OEST

VILADECAVALL
S 133.301 VDCO

2532
CONSTRUCCIÓ DE L'EDAR DE VILADECAVALLS 
(SISTEMA OEST).LIQUIDACIÓ

VILADECAVALL
S 76.750 VDCO

11321 EDAR I COL·LECTORS DE CAN COROMINES
VILADECAVALL
S 813.500 VDCC

25020
Ampliació part urbana domèstica de la depuradora de 
Viladecavalls est.

VILADECAVALL
S 500.000 VDCE

26141 Subministrament aigua potable
VILADECAVALL
S 40.000 VDCO

468 TRACTAMENT DE FANGS DE L'EDAR DE VILADRAU VILADRAU 150.000 VLD

Consell 
Comarcal 
d'Osona

2420

ESCOMESA ELÈCTRICA DE L'ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT D'AIGÜES RESIDUALS DEL PRAT DE 
L'ORELLA DELS COL.LECTORS DE VILADRAU VILADRAU 8.011 VLD

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11371 EDAR I COL·LECTORS DE LES GUILLERIES VILADRAU 162.200 VLDG

Consell 
Comarcal 
d'Osona

26156
AMPLIACIÓ I REDUCCIÓ NUTRIENTS EN L'EDAR DE 
VILAFRANCA DEL PENEDÈS.

VILAFRANCA 
DEL PENEDES 15.000.000 VDP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

11284 EDAR I COL·LECTORS DE Vilalba dels Arcs
VILALBA DELS 
ARCS 734.600 VAC1

867
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTORS DE VILALLER VILALLER 1.430.225 VLL

11373
SISTEMA DE SANEJAMENT DEL NUCLI DE SENET. 
TM VILALLER VILALLER 314.200 VLLS

11335 EDAR I COL·LECTORS DE VILALLONGA DE TER
VILALLONGA 
DE TER 599.800 VDT
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710 NOVA DESHIDRATACIÓ (TRACTAMENT DE FANGS?) VILAMALLA 120.000 VIA

11416 EDAR I COL·LECTORS DE Vilanova de Prades
VILANOVA DE 
PRADES 632.500 VPR

11333 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA DE SAU
VILANOVA DE 
SAU 700.000 VDS1

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11423
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE VILANOVA DE 
SEGRIÀ

VILANOVA DE 
SEGRIA 950.000 VSG

226 DIGESTIÓ ANAEROBIA A VILANOVA DEL CAMÍ
VILANOVA DEL 
CAMI 165.813 IGU

228
PONT SOBRE EL RIU ANOIA PER ACCÉS A L'EDAR 
DE VILANOVA DEL CAMÍ

VILANOVA DEL 
CAMI 225.409 IGU

16015 DIGESTIÓ ANAEROBIA A VILANOVA DEL CAMÍ
VILANOVA DEL 
CAMI 801 IGU

229
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGüES 
RESIDUALS DE VILANOVA I LA GELTRU

VILANOVA I LA 
GELTRU 130.000 VLG

666

IMPULSIÓ A L'EDAR DE VILANOVA I LA GELTRÚ I 
CONNEXIONS AL COL.LECTOR INTERCEPTOR DEL 
PASSEIG MARÍTIM

VILANOVA I LA 
GELTRU 960.295 VLG

667
NOVA ESTACIÓ DE BOMBAMENT A RIBES ROGES, 
AL TM DE VILANOVA I LA GELTRÚ

VILANOVA I LA 
GELTRU 489.205 VLG

26142 Arqueta de repartiment abans del biològic
VILANOVA I LA 
GELTRU 350.000 VLG

26151 Connexió de  Vila-Sacra a EDAR Figueres VILA-SACRA 472.700 FIG
Ajuntament 
Figueres

485 DIGESTIÓ ANAERÒBIA EDAR VILA-SECA I SALOU VILA-SECA 1.551.724 VLC

1270
EB I SOBREEIXIDOR DE LA PINEDA. TM VILA-SECA 
(TARRAGONÈS) VILA-SECA 1.264.970 VLC

26143 Millora accesos a cambra humida EBAR la Sardana. VILA-SECA 50.000 VLC

26204
Obres de modificació i millores de producció i seguretat 
a la planta de compostatge de Vila-Seca VILA-SECA 700.000 VLC



Escenari : 2006-2008
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

11298 EDAR I COL·LECTORS DE La Vilella Baixa
VILELLA BAIXA, 
LA 375.600 VBX

232

COL·LECTOR DE CONNEXIÓ AL SISTEMA DE 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ DEL NUCLI DE POBLET, 
AL TM DE VIMBODÍ VIMBODI 92.196 ESF

11406 EDAR I COL·LECTORS DE Vinebre VINEBRE 442.500 VNB

11433 EDAR I COL·LECTORS DE Xerta XERTA 662.800 XER
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1.B. Segon escenari ( 2009-2014 ) 



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

PSARU 2005

ESCENARI 2009-2014

Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10009 EDAR I COL·LECTORS DE Abella de la Conca
ABELLA DE LA 
CONCA 176.000 ABE

10010 EDAR I COL·LECTORS DE BÓIXOLS
ABELLA DE LA 
CONCA 146.200 ABEB

10016
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
ABRERA ABRERA 1.455.000 ABR

25052 Portada d'aigües residuals de "El Salto" cap al Torrent Mal ABRERA 144.000 ABR

10043 EDAR I COL·LECTORS DE Agulló AGER 182.600 AGEA

10044 EDAR I COL·LECTORS DE Corçà AGER 151.200 AGEC

10045 EDAR I COL·LECTORS DE Millà AGER 53.777 AGEM

10046 EDAR I COL·LECTORS DE La Règola AGER 192.200 AGER

10047 EDAR I COL·LECTORS DE Vilamajor AGER 111.100 AGEV

10060 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Josep de Fontdepou AGER 425.900 AGS1

1031 MILLORA DE LA REDUCCIÓ DE NUTRIENTS AGRAMUNT 270.000 AGR

10052 EDAR I COL·LECTORS DE MONTCLAR AGRAMUNT 270.800 AGMO

10055 EDAR I COL·LECTORS DE Almenara Alta AGRAMUNT 42.123 AGRA

10056 EDAR I COL·LECTORS DE Donzell AGRAMUNT 103.200 AGRD

10057 EDAR I COL·LECTORS DE MAFET AGRAMUNT 170.800 AGRM

10058 EDAR I COL·LECTORS DE PUELLES AGRAMUNT 49.545 AGRP

10030 EDAR I COL·LECTORS DE AGUILAR DE SEGARRA
AGUILAR DE 
SEGARRA 278.700 ADSG

10062 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLAR
AGUILAR DE 
SEGARRA 157.700 AGSC

10048 EDAR I COL·LECTORS DE L'Estrada AGULLANA 83.379 AGLE

28011 AMPLIACIÓ EDAR D'AGULLANA AGULLANA 630.000 AGL



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10051 EDAR I COL·LECTORS DE Aiguamurcia AIGUAMURCIA 228.600 AGMC

10054 EDAR I COL·LECTORS DE Pla de Manlleu AIGUAMURCIA 166.500 AGPM

10067 EDAR I COL·LECTORS DE Els Manantials 02 AIGUAMURCIA 608.400 AGUM

10069 EDAR I COL·LECTORS DE Masbarrat AIGUAMURCIA 139.700 AIGM

10070 EDAR I COL·LECTORS DE Les Pobles AIGUAMURCIA 267.400 AIGP

10076 EDAR I COL·LECTORS DE ALAMÚS ALAMUS, ELS 848.600 ALM1

10018 EDAR I COL·LECTORS DE LA BASTIDA D'HORTONS ALAS I CERC 126.200 ACBH

10020 EDAR I COL·LECTORS DE CERC ALAS I CERC 188.300 ACC

10021 EDAR I COL·LECTORS DE EL GES ALAS I CERC 102.700 ACG

10025 EDAR I COL·LECTORS DE ORTEDÓ ALAS I CERC 195.100 ACO

10026 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA DE BANAT ALAS I CERC 241.000 ACVB

10012 EDAR I COL·LECTORS DE ALBAGÉS, L' ALBAGES, L' 444.900 ABG

10015 EDAR I COL·LECTORS DE Albanyà ALBANYA 292.600 ABN

10017 EDAR I COL·LECTORS DE ALBATÀRREC ALBATARREC 597.000 ABT

26101 Ampliació EDAR ALCANAR ALCANAR 2.100.000 ALCA

Consell 
Comarcal del 
Montsià

10023 EDAR I COL·LECTORS DE ALCANÓ ALCANO 246.300 ACN

10022
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
ALCOLETGE ALCOLETGE 380.400 ACGE

10027 EDAR I COL·LECTORS DE Les Masies Catalanes ALCOVER 545.500 ACVM

10028 EDAR I COL·LECTORS DE La Plana ALCOVER 149.700 ACVP

10029 EDAR I COL·LECTORS DE Serradalt ALCOVER 764.400 ACVS

28308 Actuació aigües blanques sistema Alfarràs-Almenar ALFARRAS 183.396 AFA

28352
Construcció de la linia de MT i adequació de les instal·lacions 
de l'EDAR d'Alguaire ALGUAIRE 175.867 ALG



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10071 EDAR I COL·LECTORS DE Ainet de Besan ALINS 169.700 ALAB

10072 EDAR I COL·LECTORS DE Araós ALINS 167.500 ALAR

10079 EDAR I COL·LECTORS DE Norís ALINS 75.152 ALNR

10120 EDAR I COL·LECTORS DE Tor ALINS 84.745 ATOR

10074 EDAR I COL·LECTORS DE Alió ALIO 408.500 ALIO

10080 EDAR I COL·LECTORS DE ALÒS DE BALAGUER
ALOS DE 
BALAGUER 495.600 ALOS

10001 EDAR I COL·LECTORS DE Alòs d'Isil ALT ANEU 245.800 AAAI

10002 EDAR I COL·LECTORS DE Isil ALT ANEU 229.700 AAI1

10003 EDAR I COL·LECTORS DE Isil (C) ALT ANEU 47.951 AAI2

10004 EDAR I COL·LECTORS DE Isil (E) ALT ANEU 174.200 AAI3

10006 EDAR I COL·LECTORS DE Son ALT ANEU 219.100 AASO

10034 EDAR i col·lectors de Brises del Mar ALTAFULLA 314.000 AFBM

10081 AMPLIACIÓ SISTEMA D'ALTAFULLA ALTAFULLA 4.250.000 ALT
Ajuntament 
Tarragona

10084
EDAR I COL·LECTORS DE COLÒNIA DE LA 
HIDROELÈCTRICA DEL PASTERA AMER 186.400 AMCP

10083 EDAR I COL·LECTORS DE L'Àliga
AMETLLA DE 
MAR, L' 251.200 AMAG

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

10086 EDAR I COL·LECTORS DE Els Racons
AMETLLA DE 
MAR, L' 424.100 AMMR

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

10535
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
L'AMPOLLA AMPOLLA, L' 571.920 LAM

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

26120 Ampliació EDAR Amposta AMPOSTA 1.753.245 AMP

Consell 
Comarcal del 
Montsià

28004 Modificació de procés EDAR Anglès ANGLES 800.000 ANG

10059 EDAR I COL·LECTORS DE ANGLESOLA ANGLESOLA 1.171.000 AGS

10008 EDAR I COL·LECTORS DE Puigmoltó-Llacuneta ARBOÇ, L' 169.900 ABCP

10014 EDAR I COL·LECTORS DE Arbolí ARBOLI 204.700 ABL



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10011 EDAR I COL·LECTORS DE Fogueres de Montsoriu (N) ARBUCIES 95.211 ABFM

10007 EDAR I COL·LECTORS DE Joanet ARBÚCIES 173.700 ABCJ

10097 EDAR I COL·LECTORS DE Els Colls ARBÚCIES 178.100 ARBC

10098
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
ARBUCIES ARBÚCIES 46.800 ARC

Ajuntament 
Arbúcies

10099
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
ARENYS DE MAR ARENYS DE MAR 14.400 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10036 EDAR I COL·LECTORS DE ARGENÇOLA SUD ARGENÇOLA 484.900 AGÇ1

10037 EDAR I COL·LECTORS DE ARGENÇOLA NORD ARGENÇOLA 307.100 AGÇ2

10038 EDAR I COL·LECTORS DE CARBASÍ ARGENÇOLA 145.700 AGCA

10039 EDAR I COL·LECTORS DE CLARIANA 1 ARGENÇOLA 312.200 AGCL

10063 EDAR I COL·LECTORS DE L'argentera ARGENTERA, L' 637.600 AGT

10101 EDAR I COL·LECTORS DE Arres de Jos ARRES 171.400 ARRE

10106 EDAR I COL·LECTORS DE Arsèguel ARSEGUEL 302.200 ASG

10109 EDAR I COL·LECTORS DE Pont d'Arsèguel ARSEGUEL 70.348 ASGP

10031 EDAR I COL·LECTORS DE PONT D'ALENTORN, EL
ARTESA DE 
SEGRE 102.500 ADSP

10032 EDAR I COL·LECTORS DE SERÓ
ARTESA DE 
SEGRE 194.200 ADSS

10102 EDAR I COL·LECTORS DE ALENTORN
ARTESA DE 
SEGRE 286.400 ASAL

10103 EDAR I COL·LECTORS DE ANYÀ
ARTESA DE 
SEGRE 68.636 ASAN

10104 EDAR I COL·LECTORS DE COLLFRED
ARTESA DE 
SEGRE 64.495 ASCF

10105 EDAR I COL·LECTORS DE COLLDELRAT
ARTESA DE 
SEGRE 112.100 ASCR

10107 EDAR I COL·LECTORS DE BALDOMAR
ARTESA DE 
SEGRE 175.900 ASGB

10108 EDAR I COL·LECTORS DE MONTARGULL
ARTESA DE 
SEGRE 158.100 ASGM

10115 EDAR I COL·LECTORS DE TUDELA DE SEGRE - S
ARTESA DE 
SEGRE 139.100 AST1



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10116 EDAR I COL·LECTORS DE TUDELA DE SEGRE - N
ARTESA DE 
SEGRE 72.440 AST2

10117 EDAR I COL·LECTORS DE VALL-LLEBRERA
ARTESA DE 
SEGRE 112.900 ASVL

10118 EDAR I COL·LECTORS DE VERNET
ARTESA DE 
SEGRE 73.732 ASVN

10119 EDAR I COL·LECTORS DE VILVES
ARTESA DE 
SEGRE 81.497 ASVV

10114 EDAR I COL·LECTORS DE ASPA ASPA 275.600 ASPA

10111 EDAR I COL·LECTORS DE Santa Linya

AVELLANES I 
SANTA LINYA, 
LES 203.700 ASLS

10112 EDAR I COL·LECTORS DE Tartareu

AVELLANES I 
SANTA LINYA, 
LES 233.600 ASLT

10113 EDAR I COL·LECTORS DE Vilanova de la Sal

AVELLANES I 
SANTA LINYA, 
LES 188.500 ASLV

10121 EDAR I COL·LECTORS DE HORTA D'AVINYÓ AVINYO 187.200 AVNH

795 EDAR I COL·LECTORS D'AVINYONET DE PUIGVENTOS
AVINYONET DE 
PUIGVENTOS 549.831 AVPM

10092 EDAR I COL·LECTORS DE COLLBLANC EST
AVINYONET DEL 
PENEDES 89.646 APC1

10093 EDAR I COL·LECTORS DE COLLBLANC OEST
AVINYONET DEL 
PENEDES 99.013 APC2

10094 EDAR I COL·LECTORS DE CLARIANA 2
AVINYONET DEL 
PENEDES 67.682 APCL

10122 EDAR I COL·LECTORS DE L'Arboçar
AVINYONET DEL 
PENEDES 183.300 AVPA

10123 EDAR I COL·LECTORS DE LA GARROFA
AVINYONET DEL 
PENEDES 126.400 AVPG

10124 EDAR I COL·LECTORS DE SANT SEBASTIÀ DELS GORGS
AVINYONET DEL 
PENEDES 221.600 AVPS

10175 EDAR I COL·LECTORS DE Bresca BAIX PALLARS 87.019 BPBC

10176 EDAR I COL·LECTORS DE Baén BAIX PALLARS 191.500 BPBE

10177 EDAR I COL·LECTORS DE Balestui BAIX PALLARS 74.363 BPBL

10178 EDAR I COL·LECTORS DE Bretui BAIX PALLARS 158.600 BPBT

10180 EDAR I COL·LECTORS DE Montcortès BAIX PALLARS 104.600 BPMC

10181 EDAR I COL·LECTORS DE Pujol BAIX PALLARS 152.900 BPPJ



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10182 EDAR I COL·LECTORS DE Peramea BAIX PALLARS 227.800 BPPM

10184 EDAR I COL·LECTORS DE Sellui BAIX PALLARS 60.617 BPSL

28346

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT ASSOCIADA DE 
CONNEXIÓ SEGREGADA D'HOSTALNOU DE BALAGUER 
A LA XARXA EN ALTA DEL SISTEMA DE BALAGUER BALAGUER 470.000 BAL

10127 EDAR I COL·LECTORS DE Barberà de la Conca
BARBERA DE LA 
CONCA 773.200 BBC

10128 EDAR I COL·LECTORS DE Ollers
BARBERA DE LA 
CONCA 177.400 BBCO

10194
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
BESOS BARCELONA 95.400 BSS EMSHTR

28369 Nou col·lector de l'avantport a la zona del Morrot del Port de 
Barcelona BARCELONA 1.297.451 PDL

10188 EDAR I COL·LECTORS DE GUALTER
BARONIA DE 
RIALB 174.000 BRRG

10189 EDAR I COL·LECTORS DE POLIG
BARONIA DE 
RIALB 96.008 BRRP

10147 EDAR I COL·LECTORS DE ORRIOLS BASCARA 182.200 BCRO

10148 EDAR I COL·LECTORS DE Les Roques BASCARA 147.500 BCRR

10191 EDAR I COL·LECTORS DE ALTÉS BASSELLA 142.600 BSLA

10192 EDAR I COL·LECTORS DE OGERN BASSELLA 234.000 BSLO

10126 EDAR I COL·LECTORS DE Bausen BAUSEN 158.100 BAUS

10193 EDAR I COL·LECTORS DE Pontaut BAUSEN 94.367 BSP1

10162
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
BEGUES BEGUES 12.600 BGS EMSHTR

10155 EDAR I COL·LECTORS DE BELIANES BELIANES 489.700 BELN

10151 EDAR I COL·LECTORS DE BELLCAIRE D'URGELL
BELLCAIRE 
D'URGELL 812.600 BCU

28375 Ampliació EDAR de Bellmunt de Priorat
BELLMUNT DEL 
PRIORAT 600.000 BMP2

10169 EDAR I COL·LECTORS DE BELLMUNT D'URGELL
BELLMUNT 
D'URGELL 257.400 BMU

10183 EDAR I COL·LECTORS DE Bellprat BELLPRAT 154.600 BPR

28354
Ampliació i reducció de nutrients de l'EDAR de Bellpuig i 
connexió del nucli de Preixana BELLPUIG 3.000.000 BLP



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

28330 Connexió de Bellvei a l'EDAR del Vendrell. BELLVEI 900.000 VEN

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès

10135 EDAR I COL·LECTORS DE CORTÀS
BELLVER DE 
CERDANYA 146.200 BCCT

10138 EDAR I COL·LECTORS DE ÉLLER
BELLVER DE 
CERDANYA 170.000 BCEL

10142 EDAR I COL·LECTORS DE NAS
BELLVER DE 
CERDANYA 244.700 BCNA

10145 EDAR I COL·LECTORS DE ORDÈN
BELLVER DE 
CERDANYA 272.100 BCOD

10146 EDAR I COL·LECTORS DE OLIÀ
BELLVER DE 
CERDANYA 111.600 BCOL

10149 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MAGDALENA
BELLVER DE 
CERDANYA 125.500 BCSM

13007 Connexió de Bor, Beders i Balltarga a l'edar de Bellver.
BELLVER DE 
CERDANYA 1.150.000 BEC

10199 EDAR I COL·LECTORS DE ARCS BELLVIS 301.400 BVSA

1048 EDAR + COL·LECTOR
BENAVENT DE 
SEGRIA 538.793 BDS

671
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR I COL·LECTORS 
EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS DE BENISSANET BENISSANET 604.544 BNSN

4016
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A BERGA BERGA 560.134 BER

28357

CONSTRUCCIÓ DEL DESSORRADOR A L'INICI DEL 
COL·LECTOR VALLDAN DEL SISTEMA DE SANEJAMENT 
DE BERGA BERGA 50.000 BER

10143 EDAR I COL·LECTORS DE MAS LLUNÈS BESCANO 238.600 BCNM

10144 EDAR I COL·LECTORS DE VEÏNAT DE L'ESTACIÓ BESCANO 113.600 BCNV

10154 EDAR I COL·LECTORS DE Beuda BEUDA 150.100 BED

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10164
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
BIGUES I RIELLS BIGUES I RIELLS 375.600 BIR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

28341 ELIMINACIÓ DE FÒSFOR. EDAR DE BIGUES I RIELLS BIGUES I RIELLS 60.000 BIR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10163 EDAR I COL·LECTORS DE BIOSCA BIOSCA 211.200 BIC

11349
Col·lectors en alta de connexió al sistema de riera de la 
Bisbal

BISBAL DEL 
PENEDES, LA 222.000 VEN

796
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I ELS 
COL·LECTORS DEL MUNICIPI DE BIURE BIURE 268.100 BUR

10139 EDAR I COL·LECTORS DE Blancafort BLANCAFORT 505.600 BCF



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10173 EDAR I COL·LECTORS DE Boadella d'Empordà
BOADELLA 
D'EMPORDA 285.300 BOE

10174 EDAR I COL·LECTORS DE Les Escaules
BOADELLA 
D'EMPORDA 218.700 BOEE

10166
Connexió del nucli del Remei al sistema de sanejament de 
Bolvir BOLVIR 118.775 BOL

10167 EDAR I COL·LECTORS DE TALLTORTA BOLVIR 396.400 BLVT

10172 EDAR I COL·LECTORS DE Vinya de Bonastre i Bonastre BONASTRE 1.500.000 BNTV

10152 EDAR I COL·LECTORS DE Arró (S) BORDES, ES 212.700 BDA1

10130 EDAR I COL·LECTORS DE BORGES BLANQUES, LES - N
BORGES 
BLANQUES, LES 273.300 BBLN

10190 EDAR I COL·LECTORS DE Borrassà N+E BORRASSA 543.400 BRS2

10187 EDAR I COL·LECTORS DE Bràfim BRAFIM 402.900 BRF

10185
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
BREDA BREDA 3.600 BRD

10171 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ SAPRESA BRUNYOLA 182.300 BNLS

28345 EDAR I COL·LECTORS DE Brunyola BRUNYOLA 550.000 BNL

10214 EDAR I COL·LECTORS DE CABANABONA CABANABONA 177.500 CBNB

10215 EDAR I COL·LECTORS DE Espinavessa CABANELLES 153.000 CBNE

10216 EDAR I COL·LECTORS DE Cabanelles CABANELLES 156.100 CBNL

10213 EDAR I COL·LECTORS DE Cabanes CABANES 407.500 CBN

10200 EDAR I COL·LECTORS DE CABÓ CABO 154.600 CABO

10217 EDAR I COL·LECTORS DE EL PUJAL DE CABÓ CABO 192.100 CBOP

10218 EDAR I COL·LECTORS DE EL VILAR DE CABÓ CABO 184.900 CBOV

10227 EDAR I COL·LECTORS DE Cabra del Camp
CABRA DEL 
CAMP 504.800 CDC

10251 EDAR I COL·LECTORS DE CANALETES
CABRERA 
D'IGUALADA 100.600 CICN

4007
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A CALAFELL CALAFELL 877.953 CAL

Ajuntament 
Calafell



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

28012 AMPLIACIÓ EDAR DE CALAFELL CALAFELL 4.900.000 CAL
Ajuntament 
Calafell

28347
MILLORA DE L'ESTACIÓ DE BOMBAMENT DE SANT 
PERE. SISTEMA DE CALAFELL CALAFELL 600.000 CAL

Ajuntament 
Calafell

10233 EDAR I COL·LECTORS DE JORBA N-E CALDERS 268.400 CDRJ

28343 EDAR I COL·LECTORS DEL NUCLI ANTIC DE CALDERS CALDERS 609.840 CDRC

28344
EDAR I COL·LECTORS DEL NUCLI DE LA GUÀRDIA 
(CALDERS) I VISTA PIRINEU (ARTÉS) CALDERS 783.216 CDRG

10289
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
CALDES DE MALAVELLA

CALDES DE 
MALAVELLA 210.000 CMV

10290 EDAR I COL·LECTORS DE FRANCIAC
CALDES DE 
MALAVELLA 180.100 CMVF

26126
AMPLIACIÓ DE L'EDAR CALDES DE MALAVELLA AMB 
ELIMINACIÓ DE FÒSFOR

CALDES DE 
MALAVELLA 1.700.000 CMV

4015
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A CALDES DE MONTBUI

CALDES DE 
MONTBUI 624.858 CDM

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10265 EDAR I COL·LECTORS DE El Farell
CALDES DE 
MONTBUI 671.700 CMBF

28379
Nou traçat del col·lector en alta de Sant Julià de Vilatorta del 
sistema de sanejament de Vic CALLDETENES 225.000 VIC

10260 EDAR I COL·LECTORS DE ALENY
CALONGE DE 
SEGARRA 61.742 CLSA

10261 EDAR I COL·LECTORS DE DUSFORT
CALONGE DE 
SEGARRA 79.396 CLSD

10262 EDAR I COL·LECTORS DE MIRAMBELL
CALONGE DE 
SEGARRA 134.200 CLSM

10263 EDAR I COL·LECTORS DE Rabal d'Aleny
CALONGE DE 
SEGARRA 54.307 CLSR

10264 EDAR I COL·LECTORS DE SANT PERE DE L'ARÇ
CALONGE DE 
SEGARRA 46.826 CLSS

10281 EDAR I COL·LECTORS DE L' Ametlla de Montsec CAMARASA 243.800 CMRA

10282 EDAR I COL·LECTORS DE Fontllonga CAMARASA 151.400 CMRF

10283 EDAR I COL·LECTORS DE SANT LLORENÇ DE MONTGAI CAMARASA 399.400 CMRL

10284 EDAR I COL·LECTORS DE Figuerola de Meià CAMARASA 94.554 CMRM

10285 EDAR I COL·LECTORS DE La Baronia de Sant Oïsme CAMARASA 38.465 CMRO

10286 EDAR I COL·LECTORS DE CAMARASA CAMARASA 677.800 CMRS



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

17003 AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE CAMBRILS CAMBRILS 901.520 CMN

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

10319 EDAR I COL·LECTORS DE EL BAELL CAMPELLES 134.500 CPLB

10313 EDAR I COL·LECTORS DE Beget CAMPRODON 146.200 CPDB

10314 EDAR I COL·LECTORS DE LA COLÒNIA ESTEVENELL CAMPRODON 81.589 CPDE

10299 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Joan de Toran CANEJAN 103.300 CNJJ

10201 EDAR I COL·LECTORS DE CANET D'ADRI CANET D'ADRI 272.300 CADR

10335 EDAR I COL·LECTORS DE Cantallops CANTALLOPS 353.800 CTLP

10300 EDAR I COL·LECTORS DE Daltmar (N) CANYELLES 215.300 CNLD

10301 EDAR I COL·LECTORS de Les Palmeres (S) CANYELLES 432.800 CNLP

10317 EDAR I COL·LECTORS DE Capafonts CAPAFONTS 518.500 CPFS

10276 EDAR I COL·LECTORS DE La Vall CAPMANY 98.096 CMNV

10277 EDAR I COL·LECTORS DE Sistema Capmany CAPMANY 373.800 CMNY

26133 Substitució canonades impulsió EB Nord i EB Nord-Coromina CARDONA 150.000 CDN

28328
Eliminació aigües blanques al sistema en alta de Cassà de la 
Selva

CASSA DE LA 
SELVA 125.000 CDS

10336 EDAR I COL·LECTORS DE Cellers
CASTELL DE 
MUR 193.700 CTMC

28351
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D'ESPINALBET (TM 
CASTELLAR DEL RIU)

CASTELLAR DEL 
RIU 600.000 CTRE

Consell 
Comarcal del 
Berguedà

28342
REDUCCIÓ QUÍMICA DE FÒSFOR A L'EDAR CASTELLAR 
DEL VALLÈS

CASTELLAR DEL 
VALLES 60.000 CDV

Ajuntament 
Castellar del 
Vallès

10219 EDAR I COL·LECTORS DE LES COMES-RELLINARS
CASTELLBELL I 
EL VILAR 889.300 CBVC

10255
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
CASTELLBELL I EL VILAR

CASTELLBELL I 
EL VILAR 1.117.800 CIV

10345 EDAR I COL·LECTORS DE SANT CRISTÒFOL
CASTELLBELL I 
EL VILAR 352.200 CVSC

26145 Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el Vilar
CASTELLBELL I 
EL VILAR 210.000 CIV

10334 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLDANS CASTELLDANS 525.500 CTDS



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

551
EDAR DEL NUCLI DE ROCALLISA. TM DE CASTELLET I 
LA GORNAL

CASTELLET I LA 
GORNAL 337.500 CIGR

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

552 REMODELACIÓ GENERAL DE LA PLANTA (CASTELLET)
CASTELLET I LA 
GORNAL 240.000 CIGS

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

553 REMODELACIÓ GENERAL DE LA PLANTA (CLARIANA)
CASTELLET I LA 
GORNAL 234.000 CIGA

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

554
REMODELACIÓ GENERAL DE LA PLANTA (SANT 
MARÇAL)

CASTELLET I LA 
GORNAL 108.000 CIGM

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

555
REMODELACIÓ GENERAL DE LA PLANTA 
(TORRELLETES)

CASTELLET I LA 
GORNAL 234.000 CIGT

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

10246 EDAR I COL·LECTORS DE Les Masuques
CASTELLET I LA 
GORNAL 188.900 CGMS

10247 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Recoret (W)
CASTELLET I LA 
GORNAL 156.900 CGR1

10248 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Rectoret (E)
CASTELLET I LA 
GORNAL 141.400 CGR2

10249 EDAR I COL·LECTORS DE Valldemar
CASTELLET I LA 
GORNAL 246.600 CGVM

10244
EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLFOLLIT DE 
RIUBREGÓS

CASTELLFOLLIT 
DE RIUBREGOS 576.800 CFLR

10242 EDAR I COL·LECTORS DE MAIANS
CASTELLFOLLIT 
DEL BOIX 155.700 CFBM

10243 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX
CASTELLFOLLIT 
DEL BOIX 205.500 CFLB

3017
EDAR I COL·LECTORS DE SERRAT I PINEDES DE 
CASTELLNOU

CASTELLNOU 
DE BAGES 800.000 CDBS

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

10337 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLNOU DE BAGES
CASTELLNOU 
DE BAGES 90.546 CTNB

10307 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLNOU DE SEANA
CASTELLNOU 
DE SEANA 493.100 CNSN

10294 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLÓ DE FARFANYA
CASTELLO DE 
FARFANYA 548.300 CNFF

4004
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A CASTELL-PLATJA D'ARO

CASTELL-
PLATJA D'ARO 1.061.679 CPA

Consorci Costa 
Brava

10339 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLSERÀ CASTELLSERA 588.900 CTSR

10206
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA LA 
MÚNIA

CASTELLVI DE 
LA MARCA 71.400 CAVU

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

10266 EDAR I COL·LECTORS DE El Coscó
CASTELLVI DE 
LA MARCA 144.300 CMCC

10267 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Farines
CASTELLVI DE 
LA MARCA 142.900 CMCF

10268 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Margarit
CASTELLVI DE 
LA MARCA 222.400 CMCM
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10269 EDAR I COL·LECTORS DE Les Conilleres
CASTELLVI DE 
LA MARCA 136.700 CMCN

10272
EDAR I COL·LECTORS DE MASET DELS 
COSINS(CASTELLVÍ DE LA MARCA)

CASTELLVI DE 
LA MARCA 442.800 CMMC

10273 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Morgades
CASTELLVI DE 
LA MARCA 72.873 CMMG

10274 EDAR I COL·LECTORS DE El Mas de la Pansa
CASTELLVI DE 
LA MARCA 190.100 CMMP

10275 EDAR I COL·LECTORS DE Cases Noves de Cal Marques
CASTELLVI DE 
LA MARCA 260.900 CMNM

10280 EDAR I COL·LECTORS DE Pedrers-Carrer Fondo
CASTELLVI DE 
LA MARCA 226.200 CMPD

28377 Remodelació EDAR de La Múnia
CASTELLVÍ DE 
LA MARCA 1.000.000 CAVU

10203 EDAR I COL·LECTORS DE ANSOVELL CAVA 237.100 CAVA

10204 EDAR I COL·LECTORS DE CAVA CAVA 110.000 CAVC

10205 EDAR I COL·LECTORS DE EL QUERFORADAT CAVA 237.700 CAVQ

10239 EDAR I COL·LECTORS DE EL PASTERAL
CELLERA DE 
TER, LA 187.700 CDTP

558

CONNEXIÓ CENTELLES (URBANITZACIÓ SANT PAU) I 
SEVA (URBANITZACIONS CAN GARRIGA, EL PINÓS I 
PERAFITA) AL SISTEMA DE SANEJAMENT 
D'AIGUAFREDA CENTELLES 540.310 AGF

10338
MODIFICACIÓ I COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ 
AL SISTEMA CENTELLES CENTELLES 480.000 CTS

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10324 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JOSEP CERCS 101.900 CRCJ

78
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS PER AL 
SECTOR NORD DE CERVERA CERVERA 3.000.000 CERN

Ajuntament 
Cervera

10342 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLNOU D'OLUGES CERVERA 84.626 CVRC

10343 EDAR I COL·LECTORS DE PRENYANOSA, LA CERVERA 79.005 CVRP

10344 EDAR I COL·LECTORS DE VERGÓS CERVERA 132.500 CVRV

25040 Ampliació de l'edar de Cervera CERVERA 885.000 CER
Ajuntament 
Cervera

10236 EDAR I COL·LECTORS DE CERVIÀ DE TER CERVIA DE TER 375.600 CDT

10346 EDAR I COL·LECTORS DE RASET CERVIA DE TER 182.300 CVTR
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10253 EDAR I COL·LECTORS DE Cistella CISTELLA 178.200 CIL

10333 EDAR I COL·LECTORS DE CIUTADILLA CIUTADILLA 449.100 CTDL

10245 EDAR I COL·LECTORS DE COGUL, EL COGUL, EL 250.000 CGL

10295 EDAR I COL·LECTORS DE COLL DE NARGÓ COLL DE NARGO 636.900 CNG

10296 EDAR I COL·LECTORS DE GAVARRA COLL DE NARGO 213.100 CNGG

10297 EDAR I COL·LECTORS DE MONTANISSELL COLL DE NARGO 143.400 CNGM

10298 EDAR I COL·LECTORS DE MASIES DE NARGÓ, LES COLL DE NARGO 106.000 CNGN

10228 EDAR I COL·LECTORS DE Colldejou COLLDEJOU 350.400 CDJ

10329 EDAR I COL·LECTORS DE COLLSUSPINA COLLSUSPINA 500.000 CSPN

10220 EDAR I COL·LECTORS DE Aramunt CONCA DE DALT 196.300 CCDA

10221 EDAR I COL·LECTORS DE Claverol CONCA DE DALT 116.700 CCDC

10222 EDAR I COL·LECTORS DE Erinyà CONCA DE DALT 216.500 CCDE

10223 EDAR I COL·LECTORS DE Hortoneda CONCA DE DALT 219.400 CCDH

10224 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Martí de Canals CONCA DE DALT 137.600 CCDM

10225 EDAR I COL·LECTORS DE Rivert CONCA DE DALT 163.200 CCDR

10231 EDAR I COL·LECTORS DE Pont de Claverol CONCA DE DALT 66.232 CDPC

10232 EDAR I COL·LECTORS DE Pessonada CONCA DE DALT 145.400 CDPE

10234 EDAR I COL·LECTORS DE Serradell CONCA DE DALT 119.500 CDSD

10235 EDAR I COL·LECTORS DE Sossís CONCA DE DALT 146.300 CDSS

10237 EDAR I COL·LECTORS DE Toralla CONCA DE DALT 148.500 CDTA

10238 EDAR I COL·LECTORS DE Torallola CONCA DE DALT 109.800 CDTO

10306 EDAR I COL·LECTORS DE CONESA CONESA 175.600 CNS
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10310 EDAR I COL·LECTORS DE COPONS COPONS 381.500 COP

10323 EDAR I COL·LECTORS DE CAÇÀ DE PELRÀS CORÇA 135.000 CRÇC

13002 Edar i Col·lectors d'Anyells CORÇA 75.000 ADC

10308 EDAR I COL·LECTORS DE PUJALS DELS CAVALLERS
CORNELLA DEL 
TERRI 152.900 CNTC

10309 EDAR I COL·LECTORS DE PUJALS DELS PAGESOS
CORNELLA DEL 
TERRI 129.900 CNTP

28323 Connexió del nucli de Sords a l'EDAR del Terri
CORNELLA DEL 
TERRI 160.358 BAY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

10304 EDAR I COL·LECTORS DE Albarca
CORNUDELLA 
DE MONTSANT 113.500 CNMA

10305 EDAR I COL·LECTORS DE Siurana
CORNUDELLA 
DE MONTSANT 150.000 CNMS

10326 EDAR I COL·LECTORS DE Crespià CRESPIA 249.000 CRSP

10327 EDAR I COL·LECTORS DE Llavanera CRESPIA 104.400 CSPL

10330 EDAR I COL·LECTORS DE Pedrinyà CRESPIA 119.100 CSPP

10287 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MIQUEL DE CRUILLES

MONELLS I SANT 
SADURNI DE 
L'HEURA 65.317 CMSM

10288 EDAR I COL·LECTORS DE SIES

MONELLS I SANT 
SADURNI DE 
L'HEURA 130.700 CMSS

28322 Millores emissari submarí EDAR de Cunit-Cubelles CUBELLES 4.000.000 CUB

Consell 
Comarcal Baix 
Penedès

10211 EDAR I COL·LECTORS DE CUBELLS CUBELLS 587.100 CBLS

10212 EDAR I COL·LECTORS DE TORRE DE FLUVIÀ, LA CUBELLS 123.500 CBLT

10353 EDAR I COL·LECTORS DE Darnius DARNIUS 720.200 DRNS

10348 EDAR I COL·LECTORS DE SANAVASTRE DAS 191.100 DASS

28370
Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del 
municipi de Deltebre DELTEBRE 6.000.000 DEL

767
CONNEXIÓ DE CANYAMARS AL SISTEMA DE CAN 
MASSUET-El FAR DOSRIUS 138.000 DRM1

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10347 EDAR I COL·LECTORS DE Duesaigües DUESAIGÜES 468.100 DAGS

28365 EDAR i col·lectors del Brull EL BRULL 600.000 BRU
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10361 EDAR I COL·LECTORS DE ESPINELVES ESPINELVES 267.600 EPNV

10356 EDAR I COL·LECTORS DE ESPLUGA CALBA, L'
ESPLUGA 
CALBA, L' 405.500 EPCB

10357 EDAR I COL·LECTORS DE Espolla S+N+E ESPOLLA 517.400 EPL1

10096 EDAR I COL·LECTORS DE CENTENYS ESPONELLA 91.777 APNC

10358 EDAR I COL·LECTORS DE Les Anglades ESPONELLA 100.000 EPNA

10359 EDAR I COL·LECTORS DE Esponellà ESPONELLA 74.843 EPNL

10360 EDAR I COL·LECTORS DE Martís ESPONELLA 175.700 EPNM

10363 EDAR I COL·LECTORS DE Vilert ESPONELLA 80.391 EPVI

10367 EDAR I COL·LECTORS DE ESTAMARIU ESTAMARIU 321.700 ETMR

10369 EDAR I COL·LECTORS DE ESTARÀS ESTARAS 80.268 ETR

10370 EDAR I COL·LECTORS DE FERRAN ESTARAS 147.500 ETRF

10371 EDAR I COL·LECTORS DE VERGÓS GUERREJAT ESTARAS 119.300 ETRV

10364 EDAR I COL·LECTORS DE Arròs de Cardós
ESTERRI DE 
CARDOS 116.300 ETCA

10365 EDAR I COL·LECTORS DE Esterri de Cardós
ESTERRI DE 
CARDOS 131.500 ETCE

10366 EDAR I COL·LECTORS DE Ginetarre
ESTERRI DE 
CARDOS 57.639 ETCG

28001 NOVA EDAR DE FALSET FALSET 1.200.000 FAL

10423 EDAR I COL·LECTORS DE Burg FARRERA 144.100 FRRB

10424 EDAR I COL·LECTORS DE Farrera FARRERA 171.000 FRRF

10425 EDAR I COL·LECTORS DE Montesclado FARRERA 146.100 FRRM

676 REMODELACIÓ DE L'EDAR DE LA FATARELLA FATARELLA, LA 580.000 FAT

10379 EDAR I COL·LECTORS DE La Febró FEBRO, LA 280.600 FBRO

10372 EDAR I COL·LECTORS DE L'ALZINA D'ALINYÀ FIGOLS I ALINYA 99.046 FAAA
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10373 EDAR I COL·LECTORS DE ALINYÀ FIGOLS I ALINYA 156.200 FAAN

10374 EDAR I COL·LECTORS DE CANELLES FIGOLS I ALINYA 75.813 FACN

10375 EDAR I COL·LECTORS DE FÍGOLS FIGOLS I ALINYA 324.600 FAFG

10376 EDAR I COL·LECTORS DE LLOBERA FIGOLS I ALINYA 136.300 FALB

10377 EDAR I COL·LECTORS DE PERLES FIGOLS I ALINYA 83.979 FAPL

10378 EDAR I COL·LECTORS DE LES SORTS FIGOLS I ALINYA 238.000 FAST

10392 EDAR I COL·LECTORS DE Figuerola del Camp
FIGUEROLA DEL 
CAMP 420.300 FGRC

10428 EDAR I COL·LECTORS DE FLORESTA, LA FLORESTA, LA 407.500 FRT

10395 EDAR I COL·LECTORS DE urbs. Parc dels Prínceps I i II
FOGARS DE LA 
SELVA 1.200.000 FGSP

10388
CONNEXIÓ DE MOSQUEROLES AL SISTEMA EN ALTA DE 
PERTEGÀS (TM FOGARS DE MONTCLÚS)

FOGARS DE 
MONTCLUS 91.731 FGMP

10390 EDAR I COL·LECTORS DE El Rieral
FOGARS DE 
MONTCLUS 229.100 FGMR

10434 EDAR I COL·LECTORS DE LA SALA FOIXA 81.853 FXAS

10405 EDAR I COL·LECTORS DE CAMPS FONOLLOSA 178.800 FNLC

10407 EDAR I COL·LECTORS DE RAVAL DE LA CREU FONOLLOSA 109.600 FNLR

10409 EDAR I COL·LECTORS DE RAVAL DE CAL TEIXIDÓ FONOLLOSA 100.000 FNLT

10402 EDAR I COL·LECTORS DE SORIGUEROLA
FONTANALS DE 
CERDANYA 97.033 FNCS

10403 EDAR I COL·LECTORS DE URTX
FONTANALS DE 
CERDANYA 164.800 FNCU

13009 Connexió d'Estoll-Escardans a l'edar d'Alp
FONTANALS DE 
CERDANYA 369.500 ALP

28321 Ampliació de capacitat hidràulica de l'EDAR del Vilar d'Urtx
FONTANALS DE 
CERDANYA 495.020 FCUR

10380 EDAR I COL·LECTORS DE VILAVENUT FONTCOBERTA 188.800 FCBV

10414 EDAR I COL·LECTORS DE L'ALZINAR FONT-RUBI 59.154 FRBA

10415 EDAR I COL·LECTORS DE LES CASES NOVES FONT-RUBI 127.800 FRBC
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10416 EDAR I COL·LECTORS DE Grabuac i la Fanga FONT-RUBI 162.600 FRBG

10417 EDAR I COL·LECTORS DE LES CASETES D'EN RASPALL FONT-RUBI 98.776 FRBK

10418 EDAR I COL·LECTORS DE Rubiola-Manantials FONT-RUBI 436.700 FRBR

10419 EDAR I COL·LECTORS DE SABANELL FONT-RUBI 28.512 FRBS

10420 EDAR I COL·LECTORS DE Avellà FONT-RUBI 147.700 FRBV

13003 Edar i Col·lectors de Santa Maria FONT-RUBI 160.000 SSM

10381 EDAR I COL·LECTORS DE FORADADA FORADADA 234.200 FDD

10382 EDAR I COL·LECTORS DE MONTSONÍS FORADADA 156.500 FDDM

10383 EDAR I COL·LECTORS DE RUBIÓ DE DALT FORADADA 186.500 FDDR

10421 EDAR I COL·LECTORS DE CANAPOST FORALLAC 172.300 FRLC

10422 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA SUSANNA FORALLAC 274.400 FRLS

10426 EDAR I COL·LECTORS DE Forès (W) FORES 389.800 FRS1

10427 EDAR I COL·LECTORS DE Forès (E) FORES 232.600 FRS2

10384 EDAR I COL·LECTORS DE LA BARCELONETA
FORNELLS DE 
LA SELVA 188.600 FDSB

10430 Col·lectors de connexió de Fortià al sistema de Figueres FORTIA 441.600 FIG

10410 EDAR I COL·LECTORS DE Corró d'Amunt

FRANQUESES 
DEL VALLES, 
LES 118.800 FRQ

10411 EDAR I COL·LECTORS DE Marata

FRANQUESES 
DEL VALLES, 
LES 179.300 FQVM

677
PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR I COL·LECTORS 
EN ALTA D'AIGÜES RESIDUALS DE FREGINALS FREGINALS 416.902 FGN

10398 EDAR I COL·LECTORS DE LA FULIOLA FULIOLA, LA 482.400 FLL

10399 EDAR I COL·LECTORS DE BOLDÚ FULIOLA, LA 214.800 FLLB

10397 EDAR I COL·LECTORS DE FULLEDA FULLEDA 302.610 FLD

10455 EDAR I COL·LECTORS DE GALERA GAIA 169.500 GIAG
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10456 EDAR I COL·LECTORS DE EL PLA DEL FORN GAIA 274.800 GIAP

10467 EDAR I COL·LECTORS DE Gallifa(nucli) GALLIFA 228.300 GLF

4011
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A LA GARRIGA GARRIGA, LA 689.003 GAR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10484 EDAR I COL·LECTORS DE Garrigàs V1 GARRIGAS 183.800 GRG1

10485 EDAR I COL·LECTORS DE Garrigàs V2 GARRIGAS 93.952 GRG2

10486 EDAR I COL·LECTORS DE Les Cases Noves GARRIGAS 284.000 GRGC

10490 EDAR I COL·LECTORS DE Tonyà GARRIGAS 90.473 GRGT

10491 EDAR I COL·LECTORS DE Vilajoan GARRIGAS 146.000 GRGV

10488 EDAR I COL·LECTORS DE GARRIGOLES GARRIGOLES 62.042 GRGL

10489 EDAR I COL·LECTORS DE LES OLIVES GARRIGOLES 210.800 GRGO

10487 EDAR I COL·LECTORS DE Garriguella GARRIGUELLA 706.000 GRGE

10500
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GAVA_VILADECANS GAVA 144.000 GVC EMSHTR

28325
Emissari/sobreeixidor submarí de l'EDAR de Gavà-
Viladecans GAVA 15.300.000 GVC EMSHTR

10501 EDAR I COL·LECTORS DE Aransís
GAVET DE LA 
CONCA 184.500 GVCA

10502 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Cristòfol de la Vall
GAVET DE LA 
CONCA 131.000 GVCC

10503 EDAR I COL·LECTORS DE Fontsagrada
GAVET DE LA 
CONCA 316.600 GVCF

10504 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Martí de Barcedana
GAVET DE LA 
CONCA 249.500 GVCM

10505 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Serni
GAVET DE LA 
CONCA 159.900 GVCS

10506 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Salvador de Toló
GAVET DE LA 
CONCA 279.100 GVCT

10461 EDAR I COL·LECTORS DE CASES NOVES GELIDA 116.800 GLDC

10462
COL·LECTORS  DE CONNEXIÓ DE SANT SALVADOR DE 
LA CALÇADA AL SISTEMA DE GELIDA GELIDA 421.000 GEL

10464 EDAR I COL·LECTORS DE EL PUIG GELIDA 197.500 GLDP
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10466 EDAR I COL·LECTORS DE LA VALENCIANA GELIDA 169.100 GLDV

26147
Ampliació hidràulica de l'EDAR Gelida amb reducció de 
nutrients GELIDA 1.631.862 GEL

10441 EDAR I COL·LECTORS DE GRÉIXER GER 73.524 GERX

10479 EDAR I COL·LECTORS DE GIMENELLS
GIMENELLS I EL 
PLA DE LA FONT 416.600 GPFG

10480 EDAR I COL·LECTORS DE PLA DE LA FONT, EL
GIMENELLS I EL 
PLA DE LA FONT 307.300 GPFP

28306 Ampliació EDAR Gironella GIRONELLA 3.300.000 GRN

26121 Ampliació EDAR Godall GODALL 468.053 GOD

Consell 
Comarcal del 
Montsià

10469 EDAR I COL·LECTORS DE GOMBRÈN GOMBREN 256.600 GMB

10497 EDAR I COL·LECTORS DE SORRIBES GOSOL 208.700 GSLS

10477 EDAR I COL·LECTORS DE GRANERA EST GRANERA 366.200 GNR

10438 EDAR I COL·LECTORS DE GRANJA D'ESCARP
GRANJA 
D'ESCARP, LA 518.500 GEC

10481
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GRANOLLERS GRANOLLERS 354.000 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

25046 Aprofitament energètic Biogàs a l'edar de Granollers GRANOLLERS 990.000 GRA

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10474 EDAR I COL·LECTORS DE CURULLADA, LA GRANYANELLA 202.300 GNNC

10475 EDAR I COL·LECTORS DE FONOLLERES GRANYANELLA 199.500 GNNF

10476 EDAR I COL·LECTORS DE MÓRA, LA GRANYANELLA 86.849 GNNM

10453
EDAR I COL·LECTORS DE GRANYENA DE LES 
GARRIGUES - N

GRANYENA DE 
LES GARRIGUES 149.500 GGR1

10454
EDAR I COL·LECTORS DE GRANYENA DE LES 
GARRIGUES - S

GRANYENA DE 
LES GARRIGUES 171.800 GGR2

10495 EDAR I COL·LECTORS DE GRANYENA DE SEGARRA
GRANYENA DE 
SEGARRA 252.600 GSG

10458 EDAR I COL·LECTORS DE La Barceloneta GUALBA 204.700 GLBB

10459
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GUALBA GUALBA 31.200 GLBC

10460 EDAR I COL·LECTORS DE Gualba de Baix GUALBA 148.300 GLBX
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28021
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE GUALBA GUALBA 1.200.000 GLBC

10125
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
BAGA

GUARDIOLA DE 
BERGUEDA 130.000 BAG

10437
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
GUILS DE CERDANYA

GUILS DE 
CERDANYA 31.200 GLS

10471 EDAR I COL·LECTORS DE GUIMERÀ GUIMERA 486.300 GMR

10442 EDAR I COL·LECTORS DE Burgo
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 68.520 GGAB

10443 EDAR I COL·LECTORS DE Cerbi
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 99.770 GGAC

10444 EDAR I COL·LECTORS DE Escalarre
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 92.025 GGAE

10445 EDAR I COL·LECTORS DE Gavàs
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 109.300 GGAG

10446 EDAR I COL·LECTORS DE Berrós Jussà
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 99.407 GGAJ

10447 EDAR I COL·LECTORS DE Llavorre
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 84.565 GGAL

10448 EDAR I COL·LECTORS DE Estaron
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 86.606 GGAN

10450 EDAR I COL·LECTORS DE Unarre
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 72.676 GGAR

10451 EDAR I COL·LECTORS DE Escart
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 90.512 GGAT

10452 EDAR I COL·LECTORS DE Jou
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 82.949 GGAU

26117 Ampliació EDAR Guingueta d'Àneu
GUINGUETA 
D'ANEU, LA 119.152 GDA

10498 EDAR I COL·LECTORS DE GUARDA-SI-VENES GUISSONA 121.500 GSNG

10507 EDAR I COL·LECTORS DE CAN GRAS
HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 109.900 HDPG

10508 EDAR I COL·LECTORS DE CAN MARCET
HOSTALETS DE 
PIEROLA, ELS 186.700 HDPM

26130
Ampliació de capacitat del col·lector d'Òdena. Tram Òdena a 
pont ferroviari IGUALADA 610.000 IGU

26158

Ampliació de capacitat del col·lector en alta del sistema 
d'Igualada des de l'EDAR dels Adobers fins a la confluència 
amb la riera d'Òdena IGUALADA 500.000 IGU

28310
Ampliació i millora de la reducció de nitrogen i eliminació de 
fósfor de l'EDAR d'Igualada IGUALADA 13.000.000 IGU

10511 EDAR I COL·LECTORS DE Basturs
ISONA I CONCA 
DELLA 89.005 ICDB
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10512 EDAR I COL·LECTORS DE Benavent de la Conca
ISONA I CONCA 
DELLA 145.200 ICDC

10514 EDAR I COL·LECTORS DE Biscarri
ISONA I CONCA 
DELLA 147.900 ICDI

10515 EDAR I COL·LECTORS DE Orcau
ISONA I CONCA 
DELLA 92.892 ICDO

10516 EDAR I COL·LECTORS DE Conques
ISONA I CONCA 
DELLA 227.600 ICDQ

10517 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Romà d'Abella
ISONA I CONCA 
DELLA 199.700 ICDR

10518 EDAR I COL·LECTORS DE Covet
ISONA I CONCA 
DELLA 111.500 ICDV

10521 EDAR I COL·LECTORS DE ISÒVOL ISOVOL 82.000 ISV

10522 EDAR I COL·LECTORS DE OLOPTE ISOVOL 259.000 ISVO

918 Centrífuga EDAR Ivars d'Urgell IVARS D'URGELL 120.000 BNS

Consell 
Comarcal Pla 
d'Urgell

10520 EDAR I COL·LECTORS DE Vallverd IVARS D'URGELL 293.300 IDUV

10523 EDAR I COL·LECTORS DE IVORRA IVORRA 466.000 IVR

10527 EDAR I COL·LECTORS DE SANT GENÍS JORBA 427.500 JRBG

10528 EDAR I COL·LECTORS DE PLA DE TORRUELLA JORBA 95.563 JRBP

10529 EDAR I COL·LECTORS DE TRAVER JORBA 251.600 JRBT

10530 EDAR I COL·LECTORS DE JOSA DEL CADÍ-W JOSA I TUIXEN 133.100 JTJ1

10531 EDAR I COL·LECTORS DE JOSA DEL CADÍ-E JOSA I TUIXEN 139.400 JTJ2

10532 EDAR I COL·LECTORS DE TUIXEN-N JOSA I TUIXEN 93.347 JTT1

10533 EDAR I COL·LECTORS DE TUIXEN-W JOSA I TUIXEN 262.300 JTT2

10534 EDAR I COL·LECTORS DE TUIXEN-S JOSA I TUIXEN 129.900 JTT3

10525 EDAR I COL·LECTORS DE LA COSTA JUIA 395.900 JIAC

10524 EDAR I COL·LECTORS DE JUNCOSA JUNCOSA 408.700 JCS

28015
ELIMINACIÓ AIGÜES BLANQUES AL SISTEMA JUNEDA-
TORREGROSSA JUNEDA 200.000 JUN

Consell 
Comarcal del Pla 
d'Urgell
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Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
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10278
EDAR I COL·LECTORS DE EL PORT DEL COMPTE NORD-
EST

LA COMA I LA 
PEDRA 333.800 CMP2

10906 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Carles II
LA ROCA DEL 
VALLES 264.900 RDVC

25032 EDAR i col·lectors de La Pineda
LA ROCA DEL 
VALLES 200.000 RDVP

10706 EDAR I COL·LECTORS DE BORRISSOLA
LES MASIES DE 
VOLTREGÀ 68.629 MVTB

10538 EDAR I COL·LECTORS DE LA LLACUNA (NUCLI) LLACUNA, LA 722.700 LCN

10539 EDAR I COL·LECTORS DE ROFES LLACUNA, LA 226.500 LCNR

10540 EDAR I COL·LECTORS DE TORREBUSQUETA LLACUNA, LA 73.442 LCNT

10547 EDAR I COL·LECTORS DE Lladorre LLADORRE 214.500 LDR

10548 EDAR I COL·LECTORS DE Boldís Jussà LLADORRE 106.700 LDRJ

10549 EDAR I COL·LECTORS DE Lleret LLADORRE 169.100 LDRL

10550 EDAR I COL·LECTORS DE Boldís Sobirà LLADORRE 138.600 LDRS

10552 EDAR I COL·LECTORS DE PLA DELS ROURES LLADURS 156.300 LDSP

576
REDUCCIÓ DE NUTRIENTS I AUTOMATITZACIÓ DE 
TRACTAMENT BIOLÒGIC DE L'EDAR DE LA LLAGOSTA LLAGOSTA, LA 3.556.000 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10559
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SECTOR LA LLAGOSTA LLAGOSTA, LA 533.400 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

25047 Aprofitament energètic Biogàs a l'edar de La Llagosta LLAGOSTA, LA 990.000 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10576 EDAR I COL·LECTORS DE Aidí LLAVORSI 38.932 LVA1

10577 EDAR I COL·LECTORS DE Arestui LLAVORSI 82.599 LVSA

10578 EDAR I COL·LECTORS DE Baiasca LLAVORSI 74.055 LVSB

10579 EDAR I COL·LECTORS DE Montenartró LLAVORSI 64.665 LVSM

10556 EDAR I COL·LECTORS DE Raïmat LLEIDA 489.700 LLER

10557 EDAR I COL·LECTORS DE Sucs LLEIDA 483.900 LLES

25003 Connexió del nucli de Llívia al sistema Lleida LLEIDA 854.000 LLE
Ajuntament 
Lleida
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10541 EDAR I COL·LECTORS DE ARÀNSER
LLES DE 
CERDANYA 292.100 LDCA

10542 EDAR I COL·LECTORS DE MÚSSER
LLES DE 
CERDANYA 243.800 LDCM

10543 EDAR I COL·LECTORS DE TRAVESSERES
LLES DE 
CERDANYA 134.900 LDCT

10544 EDAR I COL·LECTORS DE VILIELLA
LLES DE 
CERDANYA 140.400 LDCV

10555 EDAR I COL·LECTORS DE LLES DE CERDANYA
LLES DE 
CERDANYA 404.700 LLDC

10558
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
Llimiana LLIMIANA 583.656 LLI

10562 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Carles I
LLINARS DEL 
VALLES 322.500 LNVC

10563 EDAR I COL·LECTORS DE El Lloar LLOAR, EL 278.300 LOA

28384 EDAR i col·lectors de Llobera (Hostal Nou) LLOBERA 200.000 LLOBH

10565 EDAR I COL·LECTORS DE LLORAC LLORAC 137.900 LRC

10566 EDAR I COL·LECTORS DE ALBIÓ LLORAC 174.100 LRCA

10567 EDAR I COL·LECTORS DE CIRERA, LA LLORAC 117.500 LRCC

10568 EDAR I COL·LECTORS DE RAURIC LLORAC 68.500 LRCR

10560 EDAR I COL·LECTORS DE LA FARGA DE BEBIÉ 1 LLOSSES, LES 207.700 LLLF

10561 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA DE MATAMALA LLOSSES, LES 233.000 LLLM

10574
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA EULÀLIA DE PUIG-
ORIOL EST LLUÇA 234.100 LUE1

10575
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA EULÀLIA DE PUIG-
ORIOL OEST LLUÇA 338.200 LUE2

10590 EDAR I COL·LECTORS DE Tapís
MAÇANET DE 
CABRENYS 177.400 MDCT

10653 EDAR I COL·LECTORS DE MADREMANYA MADREMANYA 198.500 MMY

10654 EDAR I COL·LECTORS DE MILLARS MADREMANYA 82.706 MMYM

10595 Connexió El Molí d'en Llorenç a l'EDAR de Maià de Montcal
MAIA DE 
MONTCAL 120.000 MDM

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10587 EDAR I COL·LECTORS DE MALDÀ MALDA 337.000 MDA
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28366 Sanejament del municipi de Malla MALLA 200.000 MAL

4017
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A MANLLEU MANLLEU 624.858 MAN

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10655 EDAR I COL·LECTORS DE PONT DE VILOMARA,EL MANRESA 72.532 MNRP

10656 EDAR I COL·LECTORS DE VILADORDIS MANRESA 156.700 MNRV

28319 Variant col·lector en alta Manresa - Sant Joan de Vilatorrada MANRESA 1.085.567 MAS

10614 EDAR I COL·LECTORS DE MARGANELL MARGANELL 305.100 MGN

10676
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
MARTORELL MARTORELL 387.000 MRT

28006
REHABILITACIÓ DEL COL·LECTOR EN ALTA DE LA RIERA 
DE POLINYÀ (LA01) MARTORELLES 3.820.000 LLL

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

679 COL·LECTORS I EDAR DE MAS DE BARBERANS
MAS DE 
BARBERANS 737.071 MBB

10691 EDAR I COL·LECTORS DE Masarac MASARAC 222.600 MSR

10692 EDAR I COL·LECTORS DE Vilarnadal MASARAC 164.700 MSRV

26128 Ampliació EDAR Masdenverge MASDENVERGE 607.466 MSD

Consell 
Comarcal del 
Montsià

10631 EDAR I COL·LECTORS DE Masllorenç MASLLORENÇ 373.500 MLÇ

10633 EDAR I COL·LECTORS DE Masabornès MASLLORENÇ 137.600 MLÇM

26157 EDAR I COL·LECTORS DE LA MASÓ MASO, LA 314.900 MSO

10665 EDAR I COL·LECTORS DE Maspujols MASPUJOLS 447.300 MPJ

589 COL.LECTOR EN ALTA DE CAN VALLS (MASQUEFA) MASQUEFA 130.900 MSF

10634 EDAR I COL·LECTORS DE MASSALCOREIG MASSALCOREIG 539.800 MLG

10685 EDAR I COL·LECTORS DE Collformic MASSANES 99.868 MSNC

10688 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Roc MASSANES 240.500 MSNS

10701 EDAR I COL·LECTORS DE MASSOTERES MASSOTERES 165.300 MTR

10702 EDAR I COL·LECTORS DE PALOUET MASSOTERES 120.600 MTRP
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10703 EDAR I COL·LECTORS DE TALLTEÜLL MASSOTERES 61.681 MTRT

10583
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
MATARO MATARO 96.600 MAT

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10596 EDAR I COL·LECTORS DE CASES NOVES DE CAL PARDO MEDIONA 198.900 MDNC

10598 EDAR I COL·LECTORS DE CAN JOMBO MEDIONA 143.800 MDNJ

10600 EDAR I COL·LECTORS DE CAN PAIXANO MEDIONA 194.097 MDNX

10670 EDAR I COL·LECTORS DE MERANGES MERANGES 250.900 MRG

10640 EDAR I COL·LECTORS DE El Molar (E) MOLAR, EL 51.643 MLR2

10602 EDAR I COL·LECTORS DE Mollet de Peralada
MOLLET DE 
PERALADA 250.200 MDP

10608 EDAR I COL·LECTORS DE Gallecs
MOLLET DEL 
VALLES 167.500 MDVG

10637 EDAR I COL·LECTORS DE ESPINAVELL MOLLO 133.600 MLOE

10638 EDAR I COL·LECTORS DE FABERT MOLLO 76.721 MLOF

28368 EDAR i col·lectors de Favars MOLLO 331.000 MLOV

10693 EDAR I COL·LECTORS DE ENFESTA MOLSOSA, LA 83.978 MSSE

10694 EDAR I COL·LECTORS DE PRADES MOLSOSA, LA 127.000 MSSP

10664

COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ DE MONISTROL 
DE MONTSERRAT  AL SISTEMA DE SANEJAMENT 
D'ABRERA

MONISTROL DE 
MONTSERRAT 139.800 ABR

28332 Millores col·lectors sistema de Monistrol de Montserrat
MONISTROL DE 
MONTSERRAT 209.000 ABR

10698 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Miquel de Pera MONTAGUT 135.400 MTGM

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10699 EDAR I COL·LECTORS d'Oix MONTAGUT 90.000 MTGX

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10659 EDAR I COL·LECTORS DE La Guàrdia dels Prats MONTBLANC 261.500 MOBG

10660 EDAR I COL·LECTORS DE Lilla MONTBLANC 325.500 MOBL

10661 EDAR I COL·LECTORS DE Prenafeta MONTBLANC 117.500 MOBP

10662 EDAR I COL·LECTORS DE Rojals MONTBLANC 130.500 MOBR
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10627
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
MONTCADA

MONTCADA I 
REIXAC 494.400 MIR EMSHTR

10628 EDAR I COL·LECTORS DE Estany de Gallecs
MONTCADA I 
REIXAC 272.800 MIRE

10629 EDAR I COL·LECTORS DE Reixac
MONTCADA I 
REIXAC 371.900 MIRR

10586 EDAR I COL·LECTORS DE MONTCLAR MONTCLAR 227.800 MCL

10624 EDAR I COL·LECTORS DE BÉIXEC
MONTELLA I 
MARTINET 65.797 MIMB

10625 EDAR I COL·LECTORS DE ESTANA
MONTELLA I 
MARTINET 129.100 MIME

10626 EDAR I COL·LECTORS DE MONTELLÀ
MONTELLA I 
MARTINET 189.500 MIMM

10700 EDAR I COL·LECTORS DE LA FARGA DE BEBIÉ 2 MONTESQUIU 57.697 MTQF

10615 EDAR I COL·LECTORS DE ALBET
MONTFERRER I 
CASTELLBO 165.100 MICA

10616 EDAR I COL·LECTORS DE CASSOVALL
MONTFERRER I 
CASTELLBO 136.100 MICC

10617 EDAR I COL·LECTORS DE GUILS DEL CANTÓ
MONTFERRER I 
CASTELLBO 265.900 MICG

10618 EDAR I COL·LECTORS DE VILAMITJANA DEL CANTÓ
MONTFERRER I 
CASTELLBO 146.500 MICJ

10619 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLBÓ
MONTFERRER I 
CASTELLBO 233.400 MICO

10620 EDAR I COL·LECTORS DE PALLEROLS DEL CANTÓ
MONTFERRER I 
CASTELLBO 126.300 MICP

10621
EDAR I COL·LECTORS DE SANT ANDREU DE 
CASTELLBÓ

MONTFERRER I 
CASTELLBO 116.200 MICS

10622 EDAR I COL·LECTORS DE TURBIÀS
MONTFERRER I 
CASTELLBO 144.700 MICT

10623 EDAR I COL·LECTORS DE AVELLANET
MONTFERRER I 
CASTELLBO 128.100 MICV

10609 EDAR I COL·LECTORS DE Montferri MONTFERRI 192.000 MFR

10610 EDAR I COL·LECTORS DE L'Alzinella MONTFERRI 366.000 MFRA

10611 EDAR I COL·LECTORS DE MONTGAI MONTGAI 477.100 MGI

10612 EDAR I COL·LECTORS DE BUTSÈNIT MONTGAI 359.800 MGIB

10642 EDAR I COL·LECTORS DE GARGALLÀ MONTMAJOR 118.600 MMJG
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10649 EDAR I COL·LECTORS DE MONTMANEU MONTMANEU 482.200 MMN

10645 EDAR I COL·LECTORS DE Juncosa de Montmell MONTMELL 303.800 MMLJ

10591 EDAR I COL·LECTORS DE MONTOLIU DE LLEIDA
MONTOLIU DE 
LLEIDA 528.400 MDL

10606 EDAR I COL·LECTORS DE VILAGRASSETA
MONTOLIU DE 
SEGARRA 107.200 MDSV

10678 EDAR I COL·LECTORS DE MONTOLIU DE SEGARRA
MONTOLIU DE 
SEGARRA 62.598 MSG

10679 EDAR I COL·LECTORS DE GUÀRDIA LADA, LA - S
MONTOLIU DE 
SEGARRA 224.000 MSG1

10680 EDAR I COL·LECTORS DE GUÀRDIA LADA, LA - N
MONTOLIU DE 
SEGARRA 109.600 MSG2

10681 EDAR I COL·LECTORS DE AMETLLA DE SEGARRA, L'
MONTOLIU DE 
SEGARRA 247.500 MSGA

10682 EDAR I COL·LECTORS DE CABESTANY
MONTOLIU DE 
SEGARRA 108.800 MSGC

10657 EDAR I COL·LECTORS DE MONTORNÉS DE SEGARRA
MONTORNES DE 
SEGARRA 153.900 MNS

10658 EDAR I COL·LECTORS DE MAS DE BONDIA, EL
MONTORNES DE 
SEGARRA 158.000 MNSB

10607
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
MONTORNES DEL VALLES

MONTORNES 
DEL VALLES 766.200 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

25048
Aprofitament energètic Biogàs a l'edar de Montornès del 
Vallès

MONTORNES 
DEL VALLES 990.000 MDV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10671 EDAR I COL·LECTORS DE Mont-Ral MONT-RAL 291.100 MRL

10672 EDAR I COL·LECTORS DE L'aixàvega MONT-RAL 140.300 MRLA

10673 EDAR I COL·LECTORS DE El Bosquet MONT-RAL 95.276 MRLB

10674 EDAR I COL·LECTORS DE La Cadeneta MONT-RAL 129.900 MRLC

10675 EDAR I COL·LECTORS DE Farena MONT-RAL 100.100 MRLF

25022 EDAR i col·lectors de Fontanelles MUNTANYOLA 285.000 FMUN

28364 EDAR i col·lectors de Muntanyola MUNTANYOLA 240.000 MUNM

10709 EDAR I COL·LECTORS DE NALEC NALEC 207.700 NLC

3020 EDAR I COL·LECTORS (EL MUJAL) NAVAS 300.000 NVSM
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10712 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA LLÚCIA NAVES 151.700 NVEL

3050
Actuacions de millores als sistemes de sanejament en l'àmbit 
de les conques del Nord NO ASSIGNABLE 5.600.000 No assign

3051
Actuacions de millores als sistemes de sanejament en l'àmbit 
de les conques del Centre NO ASSIGNABLE 7.080.000 No assign

4001
ETAPES DE DESHIDRATACIO. AVALUACIO PER A TOT EL 
TERRITORI. NO ASSIGNABLE 3.897.985 No assign

25045 Actuacions en l'àmbit del Consorci de la Costa Brava NO ASSIGNABLE 45.000.000 No assign

28335
EDAR I COL·LECTORS DE LÀREA URBANA DE GIRONA 
OEST NO ASSIGNABLE 35.000.000 GIRO

28355 Complementari actuacions de sanejament del PSARU Ebre NO ASSIGNABLE 6.000.000

10710 EDAR I COL·LECTORS DE Nulles NULLES 296.700 NLS

10711 EDAR I COL·LECTORS DE Bellavista NULLES 88.501 NLSB

28381 EDAR i col·lectors en alta de Canalda ODEN 128.153 ODNC

28382 EDAR i col·lectors en alta de Valldan ODEN 128.252 ODNV

10719 EDAR I COL·LECTORS DE ESPELT,L' (NUCLI) ODENA 236.300 ODAE

10720 EDAR I COL·LECTORS DE RAVAL DE L'AGUILERA,EL ODENA 93.901 ODAR

10723 EDAR I COL·LECTORS DE Can Sadurní OLERDOLA 146.500 ODLI

10724 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Miquel d'Olèrdola OLERDOLA 264.400 ODLM

10725 EDAR I COL·LECTORS DE Can Torres OLERDOLA 96.690 ODLR

10726 EDAR I COL·LECTORS DE El Sepulcre OLERDOLA 90.187 ODLS

10727 EDAR I COL·LECTORS DE Can Trabal OLERDOLA 661.600 ODLT

604 REMODELACIÓ GENERAL DE LA PLANTA
OLESA DE 
BONESVALLS 270.000 ODB

Consell 
Comarcal Alt 
Penedès

10721 EDAR I COL·LECTORS DE Pla del Pèlag-Ca n'Olivella
OLESA DE 
BONESVALLS 1.806.961 ODBP

10729 EDAR I COL·LECTORS DE OASI
OLESA DE 
MONTSERRAT 621.100 ODMO

1064 Ampliació EDAR OLIANA OLIANA 1.100.000 OLI



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

10744 EDAR I COL·LECTORS DE OLIOLA OLIOLA 169.900 OLL

10745 EDAR I COL·LECTORS DE COSCÓ OLIOLA 168.400 OLLC

10746 EDAR I COL·LECTORS DE PLANDOGAU OLIOLA 173.600 OLLP

10743 EDAR I COL·LECTORS DE Olivella OLIVELLA 203.700 OLIV

10750 EDAR I COL·LECTORS DE Plana Novella OLIVELLA 235.400 OLVN

10751 EDAR I COL·LECTORS DE Olivella - Urbanitzacions OLIVELLA 1.347.000 OLVU

28348
COL·LECTORS DE CONNEXIÓ DE SANTA CREU DE 
JOTGLARS VESSANT 2 OLOST 290.000 OLC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10747
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
OLOT OLOT 142.800 OLO

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10740 EDAR I COL·LECTORS DE OLUGES, LES OLUGES, LES 269.100 OLG

10741 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA FE OLUGES, LES 96.115 OLGF

10742 EDAR I COL·LECTORS DE MONTFALCÓ MURALLAT OLUGES, LES 100.400 OLGM

10749 EDAR I COL·LECTORS DE OLVAN OLVAN 527.900 OLV

10752 EDAR I COL·LECTORS DE OMELLONS, ELS OMELLONS, LES 233.200 OML

10753 EDAR I COL·LECTORS DE OMELLS DE NA GAIÀ
OMELLS DE NA 
GAIA, ELS 173.700 ONG

10754 EDAR I COL·LECTORS DE Ordis ORDIS 263.400 ORD

10737 EDAR I COL·LECTORS DE ORGANYÀ ORGANYA 909.300 OGY

10755 EDAR I COL·LECTORS DE TORRE D'ORISTÀ OEST ORISTA 200.600 ORO1

10756 EDAR I COL·LECTORS DE TORRE D'ORISTÀ EST ORISTA 288.000 ORO2

10757 EDAR I COL·LECTORS DE ORISTÀ ORISTA 337.800 ORT

606
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE CAN 
BOU (ORPÍ) ORPI 322.667 OPIB

10714 EDAR I COL·LECTORS DE OS DE BALAGUER
OS DE 
BALAGUER 394.800 OBL

10715 EDAR I COL·LECTORS DE ALBEROLA
OS DE 
BALAGUER 66.113 OBLA
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10716 EDAR I COL·LECTORS DE GERB
OS DE 
BALAGUER 326.700 OBLG

10717 EDAR I COL·LECTORS DE MONESTIR D'AVELLANES
OS DE 
BALAGUER 199.600 OBLM

10758 EDAR I COL·LECTORS DE MINES D'OSOR OSOR 112.200 OSOM

10732 EDAR I COL·LECTORS DE OSSÓ DE SIÓ OSSO DE SIO 105.900 ODS

10733 EDAR I COL·LECTORS DE BELLVER D'OSSO OSSO DE SIO 209.100 ODSB

10734 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLNOU D'OSSÓ OSSO DE SIO 38.812 ODSC

10735 EDAR I COL·LECTORS DE MONTFALCÓ D'AGRAMUNT OSSO DE SIO 71.186 ODSM

10838 EDAR I COL·LECTORS DE Santa Eulàlia
PALAU DE 
SANTA EULALIA 180.300 PSEE

10839 EDAR I COL·LECTORS DE Palau de Santa Eulàlia
PALAU DE 
SANTA EULALIA 88.788 PSEU

10774 EDAR I COL·LECTORS DE La Serra
PALAU-SOLITA I 
PLEGAMANS 240.900 PDPS

10772 EDAR I COL·LECTORS DE La Palma d'Ebre
PALMA D'EBRE, 
LA 250.800 PDE2

10814 EDAR I COL·LECTORS DE FONOLLERES N PARLAVA 225.100 PLVF

10840 EDAR I COL·LECTORS DE PASSANANT PASSANANT 319.700 PSN

10841 EDAR I COL·LECTORS DE SALA DE COMALATS, LA PASSANANT 92.494 PSNS

10819 EDAR I COL·LECTORS DE Marzà
PEDRET I 
MARZA 167.900 PMZM

10820 EDAR I COL·LECTORS DE PENELLES PENELLES 520.400 PNL

10830
Connexió del nucli de Riuràs al sistema de sanejament de La 
Pera PERA, LA 250.000 PERA

10832 EDAR I COL·LECTORS DE Vilanova de la Muga PERALADA 498.800 PRLV

10816 EDAR I COL·LECTORS DE PERAMOLA PERAMOLA 405.500 PML

10817 EDAR I COL·LECTORS DE NUNCARGA PERAMOLA 145.400 PMLN

10818 EDAR I COL·LECTORS DE TRAGÓ PERAMOLA 217.700 PMLT

28013 REMODELACIÓ DE L'EDAR DEL PERELLÓ PERELLÓ, EL 1.910.243 PER
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10792 EDAR I COL·LECTORS DE LA FORTESA PIERA 158.100 PIEF

10793 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JAUME SESOLIVERES PIERA 241.800 PIEJ

10795 EDAR I COL·LECTORS DE CAN BOU 2 PIERA 372.800 PIEV

26138
Eliminació aigües blanques i actuació al Torrent del Gall 
Mullat PIERA 200.000 PIE

10810 EDAR I COL·LECTORS DE Les Piles PILES, LES 244.800 PLS

10811 EDAR I COL·LECTORS DE Biure PILES, LES 55.725 PLSB

10812 EDAR I COL·LECTORS DE Guialmons PILES, LES 94.193 PLSG

10796
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
PINEDA DE MAR PINEDA DE MAR 153.720 PIM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10797 EDAR I COL·LECTORS DE SANT CLIMENÇ
PINELL DE 
SOLSONES 142.500 PISC

10821 EDAR I COL·LECTORS DE VALLMANYA PINOS 217.800 PNSV

28331 EDAR I COL·LECTORS D'ARDEVOL PINOS 240.000 PNSA

10788 EDAR I COL·LECTORS DE Pira PIRA 640.300 PIA

10826 EDAR I COL·LECTORS DE BONAVISTA
PLA DEL 
PENEDES, EL 183.700 PPDB

10827 EDAR I COL·LECTORS DE EL PUJOLET
PLA DEL 
PENEDES, EL 102.900 PPDJ

10828 EDAR I COL·LECTORS DE LES PARELLADES
PLA DEL 
PENEDES, EL 210.600 PPDP

10804 EDAR I COL·LECTORS DE PLANOLES PLANOLES 994.500 PLA

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

10842 EDAR I COL·LECTORS DE CONCABELLA
PLANS DE SIO, 
ELS 185.900 PSOB

10843 EDAR I COL·LECTORS DE CANÓS, EL
PLANS DE SIO, 
ELS 118.100 PSOC

10844 EDAR I COL·LECTORS DE PELAGALLS
PLANS DE SIO, 
ELS 165.600 PSOG

10845 EDAR I COL·LECTORS DE HOSTAFRANCS
PLANS DE SIO, 
ELS 155.000 PSOH

10846 EDAR I COL·LECTORS DE MONT-ROIG
PLANS DE SIO, 
ELS 156.300 PSOM

10847 EDAR I COL·LECTORS DE PALLARGUES, LES
PLANS DE SIO, 
ELS 290.800 PSOP



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010
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10824 EDAR I COL·LECTORS DE EL POAL POAL, EL 494.900 POAL

10770 EDAR I COL·LECTORS DE POBLA DE CÉRVOLES, LA
POBLA DE 
CERVOLES, LA 340.600 PDC

26109 Ampliació EDAR POBLA DE MAFUMET
POBLA DE 
MAFUMET, LA 2.500.000 LPM

Ajuntament 
Pobla de 
Mafumet, La

152
EDAR I COL·LECTOR EN ALTA DE LA POBLA DE 
MASSALUCA

POBLA DE 
MASSALUCA, LA 215.196 LPS1

10764 EDAR I COL·LECTORS DE Pont d'Armentera

PONT 
D'ARMENTERA, 
EL 541.000 PDA

10765 EDAR I COL·LECTORS DE EL PONT DE BAR
PONT DE BAR, 
EL 89.788 PDB

10766 EDAR I COL·LECTORS DE ARISTOT
PONT DE BAR, 
EL 313.100 PDBA

10767 EDAR I COL·LECTORS DE BAR
PONT DE BAR, 
EL 191.600 PDBB

10768 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLNOU DE CARCOLZE
PONT DE BAR, 
EL 159.700 PDBC

10769 EDAR I COL·LECTORS DE TOLORIU
PONT DE BAR, 
EL 238.400 PDBT

816
ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I 
COL·LECTOR EN ALTA DE PONT DE MOLINS

PONT DE 
MOLINS 597.701 PMLS

3021 EDAR I COL·LECTORS DE VIU DE LLEVATA
PONT DE 
SUERT, EL 450.000 PSUV

10852 EDAR I COL·LECTORS DE Abella d'Adons
PONT DE 
SUERT, EL 119.700 PSUA

10853 EDAR I COL·LECTORS DE Casòs
PONT DE 
SUERT, EL 78.818 PSUC

10854 EDAR I COL·LECTORS DE Adons
PONT DE 
SUERT, EL 139.900 PSUD

10855 EDAR I COL·LECTORS DE Erta
PONT DE 
SUERT, EL 118.500 PSUE

10856 EDAR I COL·LECTORS DE Gotarta
PONT DE 
SUERT, EL 69.022 PSUG

10857 EDAR I COL·LECTORS DE Irgo
PONT DE 
SUERT, EL 189.000 PSUI

10858 EDAR I COL·LECTORS DE Llesp
PONT DE 
SUERT, EL 243.700 PSUL

10859 EDAR I COL·LECTORS DE Malpàs
PONT DE 
SUERT, EL 237.900 PSUM

10860 EDAR I COL·LECTORS DE Iran
PONT DE 
SUERT, EL 87.720 PSUN

10861 EDAR I COL·LECTORS DE Perves
PONT DE 
SUERT, EL 135.900 PSUP
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Actualització 2010
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10862 EDAR I COL·LECTORS DE Corroncui
PONT DE 
SUERT, EL 112.100 PSUR

10863 EDAR I COL·LECTORS DE Pinyana
PONT DE 
SUERT, EL 104.000 PSUY

10778 EDAR I COL·LECTORS DE ROCAFORT

PONT DE 
VILOMARA I 
ROCAFORT, EL 218.500 PDVR

10868 EDAR I COL·LECTORS DE Pontils PONTILS 91.327 PTL

10869 EDAR I COL·LECTORS DE Santa Perpètua de Gaià PONTILS 156.300 PTLP

10870 EDAR I COL·LECTORS DE Seguer PONTILS 486.600 PTLS

10822 EDAR I COL·LECTORS DE Pontons-Rectoria-St. Bernat PONTONS 409.500 PNT

10823
EDAR I COL·LECTORS DE Ponderosa-Can Cendró-
Rimbalda PONTONS 535.500 PNTP

10825 EDAR I COL·LECTORS DE Pontós PONTOS 379.100 POS

10865 EDAR I COL·LECTORS DE Pratdip PRATDIP 476.800 PTD

10877 EDAR I COL·LECTORS DE PREIXENS PREIXENS 342.500 PXS

10878 EDAR I COL·LECTORS DE PRADELL PREIXENS 262.600 PXSP

10879 EDAR I COL·LECTORS DE VENTOSES, LES PREIXENS 312.000 PXSV

2603 EDAR I COL·LECTORS PRULLANS 1.133.371 PLLS

10808 EDAR I COL·LECTORS DE ARDÒVOL PRULLANS 114.100 PLNA

1069
AMPLIACIÓ EDAR PUIGCERDÀ AMB REDUCCIÓ DE 
NUTRIENTS PUIGCERDA 2.300.000 PUI

10873 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARC PUIGCERDA 327.300 PUIM

28007
SANEJAMENT EN ALTA DEL BARRI DE L'ESCORXADOR 
(PUIGCERDÀ) PUIGCERDA 100.000 GDSC

28356

REMODELACIÓ DEL POU DE GRUIXUTS, DEL 
REPARTIMENT I DE L'ARQUETA DE RECIRCULACIÓ I 
PURGA PUIGCERDA 654.583 PUI

10782 EDAR I COL·LECTORS DE PUIGDÀLBER PUIGDALBER 294.400 PGB

10783 EDAR I COL·LECTORS DE PUIGGRÒS PUIGGROS 348.400 PGG

10829 EDAR I COL·LECTORS DE PUIGPELAT PUIGPELAT 402.678 PPL
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Actualització 2010
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10786 EDAR I COL·LECTORS DE CAL RIERA PUIG-REIG 111.700 PGRR

10787 EDAR I COL·LECTORS DE COLÒNIA VIDAL PUIG-REIG 46.278 PGRW

10875 EDAR I COL·LECTORS DE PUIGVERD D'AGRAMUNT
PUIGVERD 
D'AGRAMUNT 396.600 PVA

10799 EDAR I COL·LECTORS DE PUJALT PUJALT 275.600 PJL

10800 EDAR I COL·LECTORS DE ASTOR PUJALT 151.000 PJLA

10801 EDAR I COL·LECTORS DE CONILL PUJALT 163.700 PJLC

10802 EDAR I COL·LECTORS DE LA GUÀRDIA PILOSA PUJALT 111.500 PJLG

10803 EDAR I COL·LECTORS DE VILAMAJOR PUJALT 98.014 PJLV

13008 Edar i col·lectors de Sant Mateu de Montnegre QUART 180.000 SMM

10881 EDAR I COL·LECTORS DE SERRAT QUERALBS 187.300 QRBS

10882 EDAR I COL·LECTORS DE Querol QUEROL 315.100 QRL

10883 EDAR I COL·LECTORS DE l'Arboçar QUEROL 226.900 QRLA

10884 EDAR I COL·LECTORS DE Bonany QUEROL 149.900 QRLB

10927 EDAR I COL·LECTORS DE Renau RENAU 283.500 RNU

28360 Renovació i ampliació dels col·lectors en alta de connexió de 
Castellvell i Almoster REUS

1.500.000 RUS

28361 Ampliació dels digestors de l'EDAR de Reus
REUS

3.000.000 RUS
Ajuntament Reus

10908 EDAR I COL·LECTORS DE Caregue RIALP 222.400 RIAC

10909 EDAR I COL·LECTORS DE Escàs RIALP 151.200 RIAE

10911 EDAR I COL·LECTORS DE Rodés RIALP 74.736 RIAR

10912 EDAR I COL·LECTORS DE Surp RIALP 117.900 RIAS

10913 EDAR I COL·LECTORS DE LA RIBA RIBA, LA 805.800 RIBA

10892 EDAR I COL·LECTORS DE GRAMUNTELL
RIBERA 
D'ONDARA 116.400 RDOG
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10893 EDAR I COL·LECTORS DE MONTPALAU
RIBERA 
D'ONDARA 162.800 RDOM

10894 EDAR I COL·LECTORS DE SANT PERE DELS ARQUELLS
RIBERA 
D'ONDARA 1.021.000 RDOP

10900 EDAR I COL·LECTORS DE ADRALL
RIBERA 
D'URGELLET 344.300 RDUA

10901 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLAR DE TOST
RIBERA 
D'URGELLET 170.100 RDUC

10902 EDAR I COL·LECTORS DE MONTANT DE TOST
RIBERA 
D'URGELLET 290.500 RDUM

10903 EDAR I COL·LECTORS DE PARROQUIA D'HORTÓ
RIBERA 
D'URGELLET 172.500 RDUP

10904 EDAR I COL·LECTORS DE PLA DE SANT TIRS
RIBERA 
D'URGELLET 374.000 RDUT

10914 EDAR I COL·LECTORS DE BATET
RIBES DE 
FRESER 109.100 RIFB

10915 EDAR I COL·LECTORS DE BRUGUERA
RIBES DE 
FRESER 155.700 RIFG

10916 EDAR I COL·LECTORS DE SOLAR-VENTOLÀ
RIBES DE 
FRESER 98.582 RIFS

10932 EDAR I COL·LECTORS DE Fogueres de Montsoriu (SW)
RIELLS I 
VIABREA 66.140 RVF1

14004

Part urbana domèstica del nou sistema de sanejament de 
Riells i Viabrea Oest (Roial Parc, Can Pla, l'Estació, la 
Batllòria i Gualba de Baix).

RIELLS I 
VIABREA 1.200.000 RIVB

28353
Reconstrucció dels tancs de biomembranes i millores a 
l'EDAR de Riells i Viabrea

RIELLS I 
VIABREA 500.000 RIVA

3018 EDAR I COL·LECTORS DE FREIXINET RINER 500.000 RINF

3019 EDAR I COL·LECTORS DE SU RINER 300.000 RINS

10924 EDAR I COL·LECTORS DE AVELLANOSA RINER 106.900 RNRA

10926 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA SUSANNA RINER 249.800 RNRS

10919 EDAR I COL·LECTORS DE RIU DE CERDANYA
RIU DE 
CERDANYA 157.600 RIUC

10897
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
RIUDARENES RIUDARENES 111.600 RDR

10898 EDAR I COL·LECTORS DE L'Esparra RIUDARENES 89.456 RDRE

28349
AMPLIACIÓ DE CAPACITAT  HIDRÀULICA DE L'EDAR DE 
RIUDARENES RIUDARENES 2.305.894 RDR

Consell 
Comarcal de la 
Selva

694 DEPURADORA I COL·LECTORS EN ALTA A RIUDAURA RIUDAURA 206.811 RIUD

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa
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10890
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
RIUDECANYES RIUDECANYES 352.080 RDC

Consell 
Comarcal del 
Baix Camp

10918 EDAR I COL·LECTORS DE Les Irles RIUDECOLS 130.800 RISI

10923 EDAR I COL·LECTORS DE Riumors RIUMORS 249.900 RMS

10905
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA LA 
ROCA DEL VALLES

ROCA DEL 
VALLES, LA 430.800 RDV

10895 EDAR I COL·LECTORS DE Rocafort de Queralt V1
ROCAFORT DE 
QUERALT 397.500 RDQ1

10896 EDAR I COL·LECTORS DE Rocafort de Queralt V2
ROCAFORT DE 
QUERALT 404.900 RDQ2

10907 EDAR I COL·LECTORS DE Rodonyà RODONYA 578.500 RDY

4008
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A ROSES ROSES 815.550 RSS

Consorci Costa 
Brava

10928 EDAR I COL·LECTORS DE El Rourell ROURELL, EL 252.400 ROU

28350
REHABILITACIÓ I MILLORES EN EL COL·LECTOR DE CAN 
XERCAVINS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE RUBÍ RUBI 1.000.000 RUB

10887 EDAR I COL·LECTORS DE RUBIÓ RUBIO 99.062 RBO

10888 EDAR I COL·LECTORS DE EL PLA DE RUBIÓ RUBIO 116.600 RBOP

11130
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SABADELL_RIU RIPOLL SABADELL 511.800 SRR

Ajuntament 
Sabadell

11131
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SABADELL_RIU SEC SABADELL 21.600 SRS

Ajuntament 
Sabadell

10987 EDAR I COL·LECTORS DE SALDES SALDES 205.900 SDS

10988 EDAR I COL·LECTORS DE FENERS SALDES 101.200 SDSF

10989 EDAR I COL·LECTORS DE MAÇANERS SALDES 209.100 SDSM

4010
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A SALLENT-ARTÉS SALLENT 689.003 SLL

Ajuntament 
Sallent

11063 EDAR I COL·LECTORS DE Salomó SALOMO 423.300 SLM

791

PROJECTE CONSTRUCTIU DELS COL·LECTORS DE 
CONNEXIÓ DE MAR I PINS I CALA CRANCS AL SISTEMA 
DE VILA-SECA / SALOU SALOU 855.436 VLC

14002
Actuacions d'adequació al sanejament en alta de Salou i de 
Vilaseca de Solcina. SALOU 2.000.000 VLC

11150 EDAR I COL·LECTORS DE SANAHÜJA SANAHUJA 435.100 SUJ
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13005 Edar i col·lectors de l'Alou
SANT AGUSTI 
DE LLUÇANES 180.000 ALO

28362 EDAR i col·lectors de Sant Agustí de Lluçanès
SANT AGUSTÍ 
DE LLUÇANES 250.000 SAL

10935
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT ANDREU DE LLAVANERES

SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 46.320 SAN

Consell 
Comarcal del 
Maresme

28023
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE SANT ANDREU DE 
LLAVANERES

SANT ANDREU 
DE LLAVANERES 3.200.000 SAN

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10939 EDAR I COL·LECTORS DE SANT ANDREU SALOU
SANT ANDREU 
SALOU 221.200 SAS

10940
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT ANTONI DE VILAMAJOR

SANT ANTONI 
DE VILAMAJOR 60.000 SAV

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10945 EDAR I COL·LECTORS DE VILADECANS 1
SANT BOI DE 
LLUÇANES 102.400 SBV1

10946 EDAR I COL·LECTORS DE VILADECANS 2
SANT BOI DE 
LLUÇANES 147.400 SBV2

26148 SEGONA AMPLIACIÓ EDAR SANT CARLES DE LA RÀPITA
SANT CARLES 
DE LA RAPITA 1.800.000 SCR

Consell 
Comarcal del 
Montsià

10956
Sanejament en alta del nucli de Castellar d'Indies vessants 
Sud, Nord i Est

SANT CEBRIA 
DE VALLALTA 1.300.000 SCC1

Consell 
Comarcal del 
Maresme

10968 EDAR I COL·LECTORS DE Can Bartomet
SANT CEBRIA 
DE VALLALTA 153.900 SCVB

10970 EDAR I COL·LECTORS DE Can Palau S
SANT CEBRIA 
DE VALLALTA 336.400 SCVP

Consell 
Comarcal del 
Maresme

4006
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A SANT CELONI SANT CELONI 720.857 SCE

Ajuntament Sant 
Celoni

10959
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT CELONI SANT CELONI 210.000 SCE

Ajuntament Sant 
Celoni

2356 EDAR I COL.LECTORS
SANT CLIMENT 
SESCEBES 418.700 SCSV

10964 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Climent Sescebes
SANT CLIMENT 
SESCEBES 418.700 SCS

10955
Connexió de Can Borull al sistema de sanejament de 
Vallvidrera

SANT CUGAT 
DEL VALLES 600.000 VVR

10993 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Esteve de la Sarga
SANT ESTEVE 
DE LA SARGA 129.900 SES

10994 EDAR I COL·LECTORS DE Alsamora
SANT ESTEVE 
DE LA SARGA 143.700 SESA

10995 EDAR I COL·LECTORS DE Castellnou de Montsec
SANT ESTEVE 
DE LA SARGA 64.225 SESC

10996 EDAR I COL·LECTORS DE Moror
SANT ESTEVE 
DE LA SARGA 197.000 SESM

10997 EDAR I COL·LECTORS DE L'Alzina
SANT ESTEVE 
DE LA SARGA 224.400 SESZ
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10999 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Feliu de Buixalleu
SANT FELIU DE 
BUIXALLEU 185.800 SFB

11000 EDAR I COL·LECTORS DE Les Brugueres
SANT FELIU DE 
BUIXALLEU 129.800 SFBB

11003 EDAR I COL·LECTORS DE Carrer Montseny
SANT FELIU DE 
BUIXALLEU 195.300 SFBM

11005
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT FELIU DE CODINES

SANT FELIU DE 
CODINES 87.600 SFC

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

28339
ELIMINACIÓ DE FÒSFOR. EDAR DE SANT FELIU DE 
CODINES

SANT FELIU DE 
CODINES 60.000 SFC

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

26028 EDAR I COL·LECTORS DE  EL TORN SANT FERRIOL 45.000 SFT

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

10708
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT FRUITOS-NAVARCLES-SANT PEDOR

SANT FRUITOS 
DE BAGES 91.800 NFP

Mancomunitat M. 
Sanejament 
Bages

11015 EDAR I COL·LECTORS DE CARTELLÀ SANT GREGORI 93.183 SGGC

11017 EDAR I COL·LECTORS DE CONSTANTINS SANT GREGORI 69.783 SGGN

11009
EDAR I COL·LECTORS DE CASTELL DE SANTA MARIA, 
EL

SANT GUIM DE 
FREIXENET 93.694 SGFC

11010 EDAR I COL·LECTORS DE SANT DOMÍ
SANT GUIM DE 
FREIXENET 87.823 SGFD

11011 EDAR I COL·LECTORS DE FREIXENET DE SEGARRA
SANT GUIM DE 
FREIXENET 119.800 SGFF

11012 EDAR I COL·LECTORS DE SANT GUIM DE LA RABASSA
SANT GUIM DE 
FREIXENET 110.700 SGFG

11013 EDAR I COL·LECTORS DE RABASSA, LA
SANT GUIM DE 
FREIXENET 111.300 SGFR

11014 EDAR I COL·LECTORS DE TALLADA, LA
SANT GUIM DE 
FREIXENET 111.800 SGFT

11018 EDAR I COL·LECTORS DE SANT GUIM DE LA PLANA
SANT GUIM DE 
LA PLANA 159.600 SGP

11019 EDAR I COL·LECTORS DE COMABELLA
SANT GUIM DE 
LA PLANA 39.828 SGPC

11020 EDAR I COL·LECTORS DE VICFRED
SANT GUIM DE 
LA PLANA 132.000 SGPV

11044 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ
SANT JAUME DE 
FRONTANYA 94.229 SJFR

522

CONNEXIÓ DELS NUCLIS PAPIOLET TORREGASSA (TM 
SANT JAUME DELS DOMENYS) AL SISTEMA DEL 
VENDRELL

SANT JAUME 
DELS DOMENYS 1.525.000 VEN

11040 EDAR I COL·LECTORS DE Hostal
SANT JAUME 
DELS DOMENYS 133.600 SJDH

11041 EDAR I COL·LECTORS DE Carronya
SANT JAUME 
DELS DOMENYS 172.800 SJDY
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28358
AMPLIACIÓ DE L'EDAR DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES

SANT JOAN DE 
LES ABADESSES 1.500.000 SJA

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

11043
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT JOAN LES FONTS

SANT JOAN LES 
FONTS 317.280 SJF

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

25013 Ampliació EDAR de Sant Joan les Fonts
SANT JOAN LES 
FONTS 800.000 SJF

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

11048 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JORDI DESVALLS SW
SANT JORDI 
DESVALLS 183.600 SJV1

11049 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JORDI DESVALLS S
SANT JORDI 
DESVALLS 169.500 SJV2

11052 EDAR I COL·LECTORS DE SOBRÀNIGUES
SANT JORDI 
DESVALLS 87.994 SJVS

11038 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JULIÀ DE LLOR
SANT JULIA DE 
LLOR I BONMATI 134.800 SJBJ

11045 EDAR I COL·LECTORS DE COSTA-ROJA
SANT JULIA DE 
RAMIS 82.778 SJRC

11047 EDAR I COL·LECTORS DE TOMET
SANT JULIA DE 
RAMIS 83.890 SJRT

11053 EDAR I COL·LECTORS DE VILALLEONS
SANT JULIA DE 
VILATORTA 196.200 SJVV

11064 EDAR I COL·LECTORS DE La Resclosa
SANT LLORENÇ 
DE LA MUGA 128.000 SLMR

11056 EDAR I COL·LECTORS DE LA BEGUDA ALTA I BAIXA
SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 281.100 SLHA

11057 EDAR I COL·LECTORS DE BEGUDA BAIXA,LA
SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 73.182 SLHB

11059 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Joan Samora (nucli)
SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 204.100 SLHJ

11060 EDAR I COL·LECTORS DE Torrentfondo,El (nucli)
SANT LLORENÇ 
D'HORTONS 163.200 SLHT

632
AMPLIACIÓ DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES 
RESIDUALS DE SANT LLORENÇ SAVALL

SANT LLORENÇ 
SAVALL 750.192 SLS

11067
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT LLORENÇ SAVALL

SANT LLORENÇ 
SAVALL 1.200 SLS

11070 EDAR I COL·LECTORS DE BEULAIGUA
SANT MARTI 
D'ALBARS 221.200 SMAB

11071 EDAR I COL·LECTORS DE LA BLAVA
SANT MARTI 
D'ALBARS 151.000 SMAV

11075 EDAR I COL·LECTORS DE Les Comes
SANT MARTI DE 
CENTELLES 135.300 SMCC

11078
EDAR I COL·LECTORS DE GRANOLLERS DE 
ROCACORBA

SANT MARTI DE 
LLEMENA 137.200 SMLG

11086 EDAR I COL·LECTORS DE LLORENÇ DE ROCAFORT
SANT MARTI DE 
RIUCORB 111.300 SMRL
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11087 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ DE MALDÀ
SANT MARTI DE 
RIUCORB 384.800 SMRM

11088 EDAR I COL·LECTORS DE ROCAFORT DE VALLBONA
SANT MARTI DE 
RIUCORB 210.300 SMRR

11089 EDAR I COL·LECTORS DE VILET, EL
SANT MARTI DE 
RIUCORB 65.760 SMRV

11090 EDAR I COL·LECTORS DE Garrofer - El Can Rigol
SANT MARTI 
SARROCA 229.800 SMSG

11091 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Miret
SANT MARTI 
SARROCA 153.100 SMSM

11092 EDAR I COL·LECTORS DE La Rovira Roja
SANT MARTI 
SARROCA 286.400 SMSR

11093 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ VELL
SANT MARTI 
VELL 108.600 SMV

11073
EDAR I COL·LECTORS DE SANT MATEU DE BAGES 
(NUCLI)

SANT MATEU DE 
BAGES 353.500 SMBG

11085 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Mori SANT MORI 598.200 SMR

11116 EDAR I COL·LECTORS DE LA RAL
SANT PAU DE 
SEGURIES 123.900 SPSR

28359 COL·LECTOR DE LES FAÇANES DEL TER
SANT PAU DE 
SEGURIES 200.000 SPS

Consell 
Comarcal del 
Ripollès

11033 COL·LECTORS DE SANT PERE DE RIBES - SITGES
SANT PERE DE 
RIBES 2.966.000 SITR

11109 EDAR i col·lectors de Can Pere de la Plana
SANT PERE DE 
RIBES 600.000 SPP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

25007
Col·lector en alta del nucli de Mas Albà al TM de Sant Pere 
de Ribes

SANT PERE DE 
RIBES 745.755 SITR

2510
EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DEL NUCLI DE 
LLAVINERA, AL TM DE SANT PERE SALLAVINERA

SANT PERE 
SALLAVINERA 106.184 SPSL

11114 EDAR I COL·LECTORS DE LA FORTESA
SANT PERE 
SALLAVINERA 199.600 SPSF

438

COL·LECTORS EN ALTA DE ROQUES BLANQUES DE 
SANT POL DE MAR, FINS L'INTERCEPTOR DE CANET DE 
MAR

SANT POL DE 
MAR 293.346 ARE

Consell 
Comarcal del 
Maresme

11107
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT POL DE MAR

SANT POL DE 
MAR 116.760 SPM

Consell 
Comarcal del 
Maresme

11118
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANT QUIRZE SAFAJA

SANT QUIRZE 
SAFAJA 138.600 SQS

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

11126 EDAR I COL·LECTORS DE SANT RAMON SANT RAMON 493.300 SRM

11127 EDAR I COL·LECTORS DE GOSPÌ SANT RAMON 149.700 SRMG

11128 EDAR I COL·LECTORS DE PORTELL SANT RAMON 228.300 SRMP
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11129 EDAR I COL·LECTORS DE VIVER DE SEGARRA SANT RAMON 137.500 SRMV

4014
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A SANT SADURNI D'ANOIA

SANT SADURNI 
D'ANOIA 752.567 SSD

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

11132 EDAR I COL·LECTORS DE CAN BENET DE LA PRUA
SANT SADURNI 
D'ANOIA 160.300 SSDB

11133 EDAR I COL·LECTORS DE CAN CATASSÚS
SANT SADURNI 
D'ANOIA 161.300 SSDC

11134 EDAR I COL·LECTORS DE ESPIELLS
SANT SADURNI 
D'ANOIA 123.000 SSDE

11135 EDAR I COL·LECTORS DE MONISTROL D'ANOIA
SANT SADURNI 
D'ANOIA 50.239 SSDM

11138 EDAR I COL·LECTORS DE BOJONS
SANT SADURNI 
D'OSORMORT 206.800 SSOB

28363 EDAR i col·lectors de Santa Cecília de Voltregà
SANTA CECILIA 
DE VOLTREGA 237.000 SCV

10960
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANTA COLOMA DE FARNERS

SANTA COLOMA 
DE FARNERS 1.000.000 SCF

10962 EDAR I COL·LECTORS DE Aguiló
SANTA COLOMA 
DE QUERALT 98.765 SCQA

10963 EDAR I COL·LECTORS DE La Pobla de Carivenys
SANTA COLOMA 
DE QUERALT 131.400 SCQC

10990
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANTA EULALIA DE RONÇANA

SANTA EULALIA 
DE RONÇANA 385.560 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10992
Col·lectors de connexió de Can Maset i Can Met al sistema 
de sanejament de Santa Eulàlia de Ronçana

SANTA EULALIA 
DE RONÇANA 552.800 SER

28340
ELIMINACIÓ DE FÒSFOR. EDAR DE SANTA EULALIA DE 
RONÇANA

SANTA EULALIA 
DE RONÇANA 60.000 SER

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

11008
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA FE DEL PENEDÈS 
(NUCLI)

SANTA FE DEL 
PENEDES 363.200 SFP

11055 EDAR I COL·LECTORS DE Santa Llogaia d'Alguema
SANTA LLOGAIA 
D'ALGUEMA 466.100 SLA

11079 EDAR I COL·LECTORS DE COLL DE GUIX

SANTA 
MARGARIDA DE 
MONTBUI 131.200 SMMG

11080 EDAR I COL·LECTORS DE LA MALLOLA

SANTA 
MARGARIDA DE 
MONTBUI 141.700 SMMM

11081 EDAR I COL·LECTORS DE EL SAIÓ

SANTA 
MARGARIDA DE 
MONTBUI 114.200 SMMS

11084
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA

SANTA MARIA 
DE 
PALAUTORDERA 550.000 SMP

Ajuntament 
Santa Mª de 
Palautordera

11370
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
VILALBA-CANADÀ PARK-CAN BOSC

SANTA MARIA 
DE 
PALAUTORDERA 74.400 VLBA

10937 EDAR I COL·LECTORS del Sallent SANTA PAU 45.000 SAPS

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa
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10938 Connexió de Can Xel a l'EDAR de Santa Pau SANTA PAU 70.000 SAP

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

25012 Connexió de Sant Martí SANTA PAU 60.036 SAP

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

28300 Ampliació EDAR Santa Pau SANTA PAU 350.000 SAP

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

11124 EDAR I COL·LECTORS DE Montbrió de la Marca SARRAL 132.500 SRLM

11125 EDAR I COL·LECTORS DE Vallverd SARRAL 140.200 SRLV

10972 EDAR I COL·LECTORS DE Sarroca de Bellera
SARROCA DE 
BELLERA 121.200 SDB1

10973 EDAR I COL·LECTORS DE Sarroca de Bellera (W)
SARROCA DE 
BELLERA 123.000 SDB2

10974 EDAR I COL·LECTORS DE Avellanos
SARROCA DE 
BELLERA 109.200 SDBA

10975 EDAR I COL·LECTORS DE Benés
SARROCA DE 
BELLERA 83.387 SDBB

10977 EDAR I COL·LECTORS DE Manyanet
SARROCA DE 
BELLERA 126.600 SDBM

10978 EDAR I COL·LECTORS DE Sas
SARROCA DE 
BELLERA 107.400 SDBS

10979 EDAR I COL·LECTORS DE Sentís
SARROCA DE 
BELLERA 113.100 SDBT

10985 EDAR I COL·LECTORS DE SARROCA DE LLEIDA
SARROCA DE 
LLEIDA 444.900 SDL

10947
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SAUS-CAMALLERA SAUS 20.760 SCA

11151 EDAR I COL·LECTORS DE Llampaies SAUS 285.000 SUL2

10981 EDAR I COL·LECTORS DE SEGURA
SAVALLA DEL 
COMPTAT 117.800 SDCS

10982 EDAR I COL·LECTORS DE SAVALLÀ DEL COMTAT
SAVALLA DEL 
COMPTAT 243.800 SDCT

10948 EDAR I COL·LECTORS DE L'Argilaga V1 SECUITA, LA 187.700 SCA1

10949 EDAR I COL·LECTORS DE L'Argilaga V2 SECUITA, LA 281.700 SCA2

10965 EDAR I COL·LECTORS DE Les Gunyoles SECUITA, LA 184.000 SCTG

10966 EDAR I COL·LECTORS DE Vistabella SECUITA, LA 262.500 SCTV

11094 EDAR I COL·LECTORS DE SENAN SENAN 97.635 SNN
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11096 EDAR I COL·LECTORS DE Lluçà SENTERADA 172.000 SNTL

11137 EDAR I COL·LECTORS DE SENTIU DE SIÓ, LA
SENTIU DE SIO, 
LA 592.100 SSIO

28374 EDAR i col·lectors de Can Canyameres SENTMENAT 1.100.000 SENC

28327 Ampliació EDAR Serinya SERINYA 670.000 SERY

Consell 
Comarcal del Pla 
de l'Estany

10984 EDAR I COL·LECTORS DE SANT ISCLE D'EMPORDÀ SERRA DE DARO 184.800 SDDI

26108 Ampliació EDAR MUNTANYÀ (T.M. Seva) SEVA 300.000 MUN

Consell 
Comarcal 
d'Osona

10986 EDAR I COL·LECTORS DE SIDAMON SIDAMON 462.500 SDM

11036
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
SILS_VIDRERES SILS 198.000 SIV

17011
Reconversió a Pretractament + emissari de l'edar de 
Sitges/Garraf SITGES 250.000 SITG

Ajuntament 
Sitges

28311 Millores EBAR Fragata del sistema de sanejament de Sitges SITGES 1.100.000 SITR

11034 EDAR I COL·LECTORS DE Siurana SIURANA 358.500 SIU

11035 EDAR I COL·LECTORS DE Baseia SIURANA 83.780 SIUB

11066 EDAR I COL·LECTORS DE SOLERÀS, EL SOLERAS, EL 324.800 SLRS

11119 EDAR I COL·LECTORS DE SORA 1 SORA 127.100 SRA1

11120 EDAR I COL·LECTORS DE SORA 2 SORA 125.400 SRA2

11021 EDAR I COL·LECTORS DE Arcalís SORIGUERA 169.100 SGRA

11022 EDAR I COL·LECTORS DE Baro SORIGUERA 258.100 SGRB

11023 EDAR I COL·LECTORS DE Embonui SORIGUERA 69.383 SGRE

11024 EDAR I COL·LECTORS DE Malmercat SORIGUERA 263.900 SGRM

11025 EDAR I COL·LECTORS DE Escós SORIGUERA 103.300 SGRO

11026 EDAR I COL·LECTORS DE Rubió SORIGUERA 82.816 SGRR

11027 EDAR I COL·LECTORS DE Estac SORIGUERA 121.100 SGRS
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11028 EDAR I COL·LECTORS DE Tornafort SORIGUERA 177.400 SGRT

11029 EDAR I COL·LECTORS DE Vilamur SORIGUERA 262.000 SGRV

11122 EDAR I COL·LECTORS DE Soriguera SORIGUERA 285.000 SRGR

11099 EDAR I COL·LECTORS DE Bernui SORT 131.400 SORB

11100 EDAR I COL·LECTORS DE Enviny SORT 257.200 SORE

11101 EDAR I COL·LECTORS DE Llarvén SORT 157.200 SORL

11102 EDAR I COL·LECTORS DE Montardit de Dalt SORT 157.800 SORM

11103 EDAR I COL·LECTORS DE Olp SORT 242.800 SORO

11104 EDAR I COL·LECTORS DE Pujal SORT 209.600 SORP

11105
EDAR I COL·LECTORS de Montardit de Baix (Ribera de 
Montardit) SORT 181.300 SORR

28372 EDAR i col·lectors del nucli de Sorre SORT 200.000 SSOR

296
ESTACIÓ DEPURADORA (REMODELACIÓ GENERAL 
PLANTA) SUBIRATS 90.000 SUBC

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

298 REMODELACIÓ GENERAL DE L'EDAR D'ORDAL SUBIRATS 330.000 SUBO
Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

11139 EDAR I COL·LECTORS DE CA L'AVI SUBIRATS 506.600 SUBA

11140 EDAR I COL·LECTORS DE CAN BATISTA SUBIRATS 266.800 SUBB

11141 EDAR I COL·LECTORS DE REBATO,EL SUBIRATS 162.500 SUBE

11142 EDAR I COL·LECTORS DE PAGO,EL SUBIRATS 188.000 SUBG

11143 EDAR I COL·LECTORS DE CAN CARTRÓ SUBIRATS 178.900 SUBR

11145 EDAR I COL·LECTORS DE TORRE-RAMONA SUBIRATS 90.463 SUBT

11147 EDAR I COL·LECTORS DE CANTALLOPS SUD SUBIRATS 231.200 SUC1

11148 EDAR I COL·LECTORS DE CANTALLOPS NORD SUBIRATS 240.600 SUC2

11149 EDAR I COL·LECTORS DE SUDANELL SUDANELL 483.900 SUD
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11153 EDAR I COL·LECTORS DE SUNYER SUNYER 284.200 SUY

11152 EDAR I COL·LECTORS DE EL FUSTERET SURIA 66.111 SURF

26115 Ampliació EDAR SÚRIA amb eliminació de nutrients SURIA 450.000 SUR Ajuntament Súria

25035
Connexió del nucli de Santa Eugènia del TM de Tagamanent 
a l'EDAR del Congost. TAGAMANENT 113.400 AGF

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

11156 EDAR I COL·LECTORS DE TALAMANCA EST TALAMANCA 250.100 TAL2

11204 EDAR I COL·LECTORS DE TALAVERA TALAVERA 154.600 TLV

11205 EDAR I COL·LECTORS DE BELLMUNT TALAVERA 104.000 TLVB

11206 EDAR I COL·LECTORS DE CIVIT TALAVERA 95.175 TLVC

11208 EDAR I COL·LECTORS DE PALLEROLS TALAVERA 216.100 TLVP

11209 EDAR I COL·LECTORS DE PAVIA TALAVERA 128.100 TLVV

11231 EDAR I COL·LECTORS DE ALTET TARREGA 159.800 TRGA

11232 EDAR I COL·LECTORS DE CLARAVALLS TARREGA 178.000 TRGC

11233 EDAR I COL·LECTORS DE FIGUEROSA. LA TARREGA 108.800 TRGF

11234
EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA DE 
MONTMAGASTRELL TARREGA 185.900 TRGM

11228 EDAR I COL·LECTORS DE TARRÉS TARRES 367.800 TRE

11260 EDAR I COL·LECTORS DE TARROJA DE SEGARRA
TARROJA DE 
SEGARRA 256.400 TSG

452
NOU ESPESSIDOR I MILLORES EN EL PRETRACTAMENT 
DE L'EDAR DE TEIÀ TEIA 268.080 TEI

Consell 
Comarcal del 
Maresme

481 DIGESTIÓ ANAERÒBIA EDAR TEIÀ TEIA 2.068.966 TEI

Consell 
Comarcal del 
Maresme

11180
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA TEIA-
MARESME SUD TEIA 78.600 TEI

Consell 
Comarcal del 
Maresme

17014 Emissari amb fuites i risc de danys al col·lector per temporals. TEIA 250.000 TEI

Consell 
Comarcal del 
Maresme

11181 EDAR I COL·LECTORS DE Terrades TERRADES 236.500 TER

11182 EDAR I COL·LECTORS DE Palau Surroca TERRADES 131.900 TERP
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11258 EDAR I COL·LECTORS DE Font de l'Espardenyera TERRASSA 353.147 TRSF

11259 EDAR I COL·LECTORS DE Torrebonica TERRASSA 85.331 TRST

28371

Connexió d'infraestructures de sanejament associades (ISA) 
del nucli de Les Martines al sistema de sanejament de 
Terrassa TERRASSA 861.000 TRS

11201 EDAR I COL·LECTORS DE Terveu TIRVIA 102.300 TIRT

11266 EDAR I COL·LECTORS DE Serra d'Almos TIVISSA 200.100 TVS1

11267 EDAR I COL·LECTORS DE Serra d'Almos (E) TIVISSA 169.200 TVS2

11268 EDAR I COL·LECTORS DE Darmós TIVISSA 260.300 TVSD

11269 EDAR I COL·LECTORS DE Llaberia TIVISSA 99.383 TVSL

1080 Millora capacitat hidràulica EDAR TONA TONA 220.000 TON

Consell 
Comarcal 
d'Osona

11213 EDAR I COL·LECTORS DE TORÀ TORA 725.000 TORA

10969 EDAR I COL·LECTORS DE Can Domènec TORDERA 540.400 TORD

Consell 
Comarcal del 
Maresme

28326 EDAR d'Àgora Park i Roca-Rossa TORDERA 1.390.300 TOGR

Consell 
Comarcal del 
Maresme

28376 Sanejament dels nuclis de Sant Pere de Riu i Cal Capità TORDERA 200.000 TORR

28367
Modificació del col·lector en alta de connexió de Sant Pere de 
Torelló del sistema de sanejament de la Vall del Ges-Torelló TORELLO 425.000 VGE

11236 EDAR I COL·LECTORS DE TORMS, ELS TORMS, ELS 354.700 TRM

11210 EDAR I COL·LECTORS DE TARRÒS, EL TORNABOUS 1.329.000 TNBT

11159 EDAR I COL·LECTORS DE Antist
TORRE DE 
CABDELLA 187.100 TCA1

11160 EDAR I COL·LECTORS DE Castell-estaó
TORRE DE 
CABDELLA 86.207 TCAB

11163 EDAR I COL·LECTORS DE Torre de Cabdella
TORRE DE 
CABDELLA 232.300 TDC

11166 EDAR I COL·LECTORS DE Cabdella
TORRE DE 
CABDELLA 172.600 TDCC

11167 EDAR I COL·LECTORS DE Estavill
TORRE DE 
CABDELLA 135.100 TDCE

11169 EDAR I COL·LECTORS DE Astell
TORRE DE 
CABDELLA 177.200 TDCL
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11170 EDAR I COL·LECTORS DE Molinos
TORRE DE 
CABDELLA 164.700 TDCM

11171 EDAR I COL·LECTORS DE Oveix
TORRE DE 
CABDELLA 282.900 TDCO

11172 EDAR I COL·LECTORS DE Plana de Mont-ros
TORRE DE 
CABDELLA 296.900 TDCP

11173 EDAR I COL·LECTORS DE Mont-ros
TORRE DE 
CABDELLA 192.500 TDCR

11174 EDAR I COL·LECTORS DE Paüls de Flamicell
TORRE DE 
CABDELLA 279.700 TDCU

11161 EDAR I COL·LECTORS DE ESPOIA
TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 290.500 TCLE

11162 EDAR I COL·LECTORS DE LES PINEDES D'ERMENGOL
TORRE DE 
CLARAMUNT, LA 1.197.000 TCLP

11158 EDAR I COL·LECTORS DE TORREBESSES TORREBESSES 444.800 TBSS

1081
COBRIMENT DELS DECANTADORS PRIMARIS DE L'EDAR 
DE TORREDEMBARRA

TORREDEMBAR
RA 890.029 TRR

4013
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A TORREDEMBARRA

TORREDEMBAR
RA 752.567 TRR

11190 EDAR I COL·LECTORS DE BELLVEÍ
TORREFETA I 
FLOREJACS 85.743 TIFB

11191 EDAR I COL·LECTORS DE FLOREJACS
TORREFETA I 
FLOREJACS 134.900 TIFF

11192 EDAR I COL·LECTORS DE GRA
TORREFETA I 
FLOREJACS 70.513 TIFG

11193 EDAR I COL·LECTORS DE SANT MARTÍ DE LA MORANA
TORREFETA I 
FLOREJACS 90.512 TIFI

11194 EDAR I COL·LECTORS DE LLOR, EL
TORREFETA I 
FLOREJACS 126.700 TIFL

11195 EDAR I COL·LECTORS DE MORANA, LA
TORREFETA I 
FLOREJACS 116.700 TIFM

11196 EDAR I COL·LECTORS DE SEDÓ
TORREFETA I 
FLOREJACS 137.000 TIFO

11197 EDAR I COL·LECTORS DE PALOU
TORREFETA I 
FLOREJACS 177.900 TIFP

11198 EDAR I COL·LECTORS DE SELVANERA
TORREFETA I 
FLOREJACS 144.200 TIFS

11199 EDAR I COL·LECTORS DE TORREFETA
TORREFETA I 
FLOREJACS 144.100 TIFT

11207
EDAR I COL·LECTORS DE CAN NADAL DE LA 
BOGADELLA TORRELAVIT 128.700 TLVN

11264
EDAR I COL·LECTORS DE CARRER DE CAL ROSSELL 
SISTEMA OEST TORRELAVIT 148.900 TVR1
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11265
EDAR I COL·LECTORS DE CARRER DE CAL ROSSELL 
SISTEMA EST TORRELAVIT 152.500 TVR2

11188 EDAR I COL·LECTORS DE El Cosconar
TORRELLES DE 
FOIX 205.600 TFXC

11189 EDAR I COL·LECTORS DE Cal Via
TORRELLES DE 
FOIX 116.700 TFXV

455
RESTITUCIÓ DEL COL·LECTOR CONCENTRADOR A 
TORRELLES DE LLOBREGAT

TORRELLES DE 
LLOBREGAT 862.069 SFL EMSHTR

11240 EDAR I COL·LECTORS DE TORRENTÍ TORRENT 219.500 TRNT

11175 EDAR I COL·LECTORS DE Torroella de Fluvià
TORROELLA DE 
FLUVIA 266.000 TDF

11176 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Tomàs de fluvià
TORROELLA DE 
FLUVIA 77.662 TDFT

11177 EDAR I COL·LECTORS DE Vilacolum
TORROELLA DE 
FLUVIA 80.577 TDFV

4018
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A TORROELLA DE MONTGRÍ

TORROELLA DE 
MONTGRI 689.003 TRM

Consorci Costa 
Brava

4012
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A TORTOSA-ROQUETES TORTOSA 752.567 TOT

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

11223
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
TORTOSA_ROQUETES TORTOSA 547.200 TOT

Consell 
Comarcal del 
Baix Ebre

11226 EDAR I COL·LECTORS DE La Font de Quinto TORTOSA 92.045 TOTQ

11227 EDAR I COL·LECTORS DE Santa Rosa de Lima TORTOSA 75.054 TOTR

11220 EDAR I COL·LECTORS DE DÒRRIA TOSES 174.500 TOSD

11221 EDAR I COL·LECTORS DE FORNELLS DE LA MUNTANYA TOSES 158.400 TOSF

11222 EDAR I COL·LECTORS DE TOSES TOSES 209.400 TOSS

11241 EDAR I COL·LECTORS DE Sant Adrià TREMP 87.139 TRPA

11242 EDAR I COL·LECTORS DE El Castellet TREMP 74.092 TRPC

11243 EDAR I COL·LECTORS DE Eroles TREMP 81.983 TRPE

11244 EDAR I COL·LECTORS DE Fígols de Tremp TREMP 91.581 TRPF

11245 EDAR I COL·LECTORS DE Gurp TREMP 90.766 TRPG

11246 EDAR I COL·LECTORS DE Sapeira TREMP 68.801 TRPI
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11247 EDAR I COL·LECTORS DE Palau de Noguera TREMP 147.700 TRPN

11248 EDAR I COL·LECTORS DE Puigcercós TREMP 158.300 TRPP

11249 EDAR I COL·LECTORS DE Espluga de Serra TREMP 184.800 TRPR

11250 EDAR I COL·LECTORS DE Santa Engràcia TREMP 134.600 TRPS

11251 EDAR I COL·LECTORS DE Torre de Tamúrcia TREMP 143.300 TRPT

11253 EDAR I COL·LECTORS DE Suterranya TREMP 208.300 TRPY

198 SOBREEIXIDOR ULLÀ ULLA 94.664 TRM
Consorci Costa 
Brava

11277 EDAR I COL·LECTORS DE CAN CABASSA NORD ULLASTRELL 48.452 UTC1

11278 EDAR I COL·LECTORS DE CAN CABASSA SUD ULLASTRELL 89.844 UTC2

11279 EDAR I COL·LECTORS DE ULLASTRELL ULLASTRELL 1.076.000 UTL1

11270 EDAR I COL·LECTORS DE El Castell (S) ULLDECONA 194.200 ULC1

11271 EDAR I COL·LECTORS DE La Miliana ULLDECONA 107.000 ULLM

11272 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JOAN DEL PAS ULLDECONA 239.300 ULLS

11274 EDAR I COL·LECTORS DE Les Ventalles ULLDECONA 141.600 ULLV

28014 REMODELACIÓ DE L'EDAR D'ULLDECONA ULLDECONA 3.275.762 ULL

11276 EDAR I COL·LECTORS DE URÚS-W URUS 176.800 URU2

13010 Connexió d'Urús-E a l'edar de Das. URUS 548.400 DAS

28383 Millores del sistema de sanejament de Vacarisses VACARISSES 800.000 VQR

11317 EDAR I COL·LECTORS DE Cardet VALL DE BOI, LA 114.100 VDBC

11319 EDAR I COL·LECTORS DE Cóll VALL DE BOI, LA 140.000 VDBL

11300 EDAR I COL·LECTORS DE Anàs
VALL DE 
CARDOS, LA 244.600 VCDA

11301 EDAR I COL·LECTORS DE Cassibrós
VALL DE 
CARDOS, LA 75.066 VCDC
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11302 EDAR I COL·LECTORS DE Estaon
VALL DE 
CARDOS, LA 219.900 VCDE

11303 EDAR I COL·LECTORS DE Ainet de Cardós
VALL DE 
CARDOS, LA 218.300 VCDI

11304 EDAR I COL·LECTORS DE Lladrós
VALL DE 
CARDOS, LA 168.200 VCDL

26161 EDAR i COL·LECTORS DE L'ALT FLUVIÀ
VALL D'EN BAS, 
LA 4.000.000 AFL

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

26162

COL·LECTORS DE CONNEXIÓ a l'EDAR de l'ALT FLUVIÀ 
(La Pinya, Mallol, Veinat Cirera, Sant Privat d'en Bas, 
Joanetes, Can Trona i Hostalets d'en Bas)

VALL D'EN BAS, 
LA 690.000 AFL

Consell 
Comarcal de la 
Garrotxa

28337

COL·LECTORS DE CONNEXIÓ AL SISTEMA DE 
SANEJAMENT DE VALLBONA D'ANOIA-CAPELLADES DEL 
SECTOR VALLBONICA DE PIERA

VALLBONA 
D'ANOIA 334.832 CAP

11325 EDAR I COL·LECTORS DE VALLBONA DE LES MONGES
VALLBONA DE 
LES MONGES 180.600 VDM

11326 EDAR I COL·LECTORS DE MONTBLANQUET
VALLBONA DE 
LES MONGES 103.500 VDMM

11397 EDAR I COL·LECTORS DE ROCALLAURA (S)
VALLBONA DE 
LES MONGES 121.400 VMR1

11398 EDAR I COL·LECTORS DE ROCALLAURA (N)
VALLBONA DE 
LES MONGES 99.651 VMR2

11299 EDAR I COL·LECTORS DE VALLCEBRE VALLCEBRE 264.000 VCB

11306 EDAR I COL·LECTORS DE Vallclara VALLCLARA 303.200 VCR

11293 EDAR I COL·LECTORS DE VALLFOGONA DE BALAGUER
VALLFOGONA 
DE BALAGUER 891.400 VBG

11294 EDAR I COL·LECTORS DE RÀPITA, LA
VALLFOGONA 
DE BALAGUER 237.400 VBGR

11350
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
VALLGORGUINA VALLGORGUINA 85.200 VGG

11352 EDAR I COL·LECTORS DE Pocafarina VALLGORGUINA 147.000 VGGP

11289 EDAR I COL·LECTORS DE Fontscaldes VALLS 199.000 VALF

11290 EDAR I COL·LECTORS DE Picamoixons VALLS 474.400 VALP

11307 EDAR I COL·LECTORS DE CASTELLÀS
VALLS 
D'AGUILAR, LES 84.895 VDAA

11308 EDAR I COL·LECTORS DE BELLPUI
VALLS 
D'AGUILAR, LES 217.800 VDAB

11309 EDAR I COL·LECTORS DE Els Castells
VALLS 
D'AGUILAR, LES 198.200 VDAC



Escenari : 2009-2014
Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

11310 EDAR I COL·LECTORS DE ESPAEN
VALLS 
D'AGUILAR, LES 96.948 VDAE

11311 EDAR I COL·LECTORS DE LA GUÀRDIA D'ARES
VALLS 
D'AGUILAR, LES 107.200 VDAG

11312 EDAR I COL·LECTORS DE JUNYENT
VALLS 
D'AGUILAR, LES 87.826 VDAJ

11313 EDAR I COL·LECTORS DE NOVES DE SEGRE
VALLS 
D'AGUILAR, LES 255.800 VDAN

11314 EDAR I COL·LECTORS DE BISCARBÓ
VALLS 
D'AGUILAR, LES 113.100 VDAO

11315 EDAR I COL·LECTORS DE Taús
VALLS 
D'AGUILAR, LES 210.100 VDAT

11339 EDAR I COL·LECTORS DE ARCAVELL
VALLS DE 
VALIRA, LES 226.100 VDVA

11340 EDAR I COL·LECTORS DE BESCARAN
VALLS DE 
VALIRA, LES 276.300 VDVB

11341 EDAR I COL·LECTORS DE CALBINYÀ
VALLS DE 
VALIRA, LES 223.700 VDVC

11342 EDAR I COL·LECTORS DE ARGOLELL
VALLS DE 
VALIRA, LES 83.090 VDVG

11343 EDAR I COL·LECTORS DE CIVIS
VALLS DE 
VALIRA, LES 191.600 VDVI

11344 EDAR I COL·LECTORS DE SANT JOAN FUMAT
VALLS DE 
VALIRA, LES 181.000 VDVJ

11345 EDAR I COL·LECTORS DE ASNURRI
VALLS DE 
VALIRA, LES 293.400 VDVN

11346 EDAR I COL·LECTORS DE OS DE CIVIS
VALLS DE 
VALIRA, LES 246.600 VDVO

11347 EDAR I COL·LECTORS DE ARS
VALLS DE 
VALIRA, LES 146.600 VDVR

11348 EDAR I COL·LECTORS DE ANSERALL
VALLS DE 
VALIRA, LES 143.100 VDVS

11407 EDAR I COL·LECTORS DE Masboquera

VANDELLOS I 
L'HOSPITALET 
DE L'INFANT 312.700 VNDB

11408 EDAR I COL·LECTORS DE Masriudoms

VANDELLOS I 
L'HOSPITALET 
DE L'INFANT 346.900 VNDR

11361 EDAR I COL·LECTORS DE ADRAEN
VANSA I 
FORNOLS, LA 214.100 VIFA

11362 EDAR I COL·LECTORS DE CORNELLANA
VANSA I 
FORNOLS, LA 255.400 VIFC

11363 EDAR I COL·LECTORS DE FÓRNOLS
VANSA I 
FORNOLS, LA 208.200 VIFF

11364 EDAR I COL·LECTORS DE OSSERA
VANSA I 
FORNOLS, LA 158.000 VIFO
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Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

11365 EDAR I COL·LECTORS DE PADRINÀS
VANSA I 
FORNOLS, LA 95.658 VIFP

11366 EDAR I COL·LECTORS DE SANT PERE
VANSA I 
FORNOLS, LA 105.800 VIFR

11367 EDAR I COL·LECTORS DE SORRIBES
VANSA I 
FORNOLS, LA 168.900 VIFS

11305 EDAR I COL·LECTORS DE SEGUR VECIANA 161.400 VCNS

28022

AMPLIACIÓ CAPACITAT DEL TRACTAMENT SECUNDARI I 
DEL TERCIARI DESTINAT A L'ABOCAMENT A LLERA DE 
L'EDAR DEL VENDRELL VENDRELL, EL 16.416.622 VEN

11427 EDAR I COL·LECTORS DE L'Arbre Sec VENTALLO 52.457 VTLA

11429 EDAR I COL·LECTORS DE Montiró VENTALLO 117.600 VTLM

11430 EDAR I COL·LECTORS DE Vila-robau VENTALLO 219.000 VTLR

11431 EDAR I COL·LECTORS DE Valveralla VENTALLO 151.600 VTLV

28005 Col·lector interceptor de connexió de Verdú nord VERDU 335.000 VERD

11412 EDAR I COL·LECTORS DE Vespella VESPELLA 149.500 VPL

11413 EDAR I COL·LECTORS DE La Coma VESPELLA 189.400 VPLC

11415 EDAR I COL·LECTORS DE Els Masos de Vespella VESPELLA 155.700 VPLV

28016
Clausura del monoabocador de fangs de depuració d’aigües 
residuals d’origen municipal de Vic VIC 1.154.509 VIC

Consell 
Comarcal 
d'Osona

28380
Desdoblament del col·lector principal en alta del sistema de 
sanejament de Vic VIC 300.000 VIC

11360 EDAR I COL·LECTORS DE Vila
VIELHA E 
MIJARAN 144.100 VIEV

11295 EDAR I COL·LECTORS DE Vilabella VILABELLA 645.000 VBL

25015
Connexió dels nuclis Viladamat, Mas Gros i Pelacalç (TM 
Ventalló) al sistema de sanejament de l'Escala. VILADAMAT 1.500.000 ECL

Consorci Costa 
Brava

11322 EDAR I COL·LECTORS DE EL MOLINOT VILADECAVALLS 189.900 VDCM

28003

Connexió de Can Gonteres (Viladecavalls) des del tractament 
primari existent fins la xarxa en alta del sistema de 
Viladecavalls est. VILADECAVALLS 250.000 VDCE

Ajuntament de 
Viladecavalls

11395 EDAR I COL·LECTORS DE Parets d'Empordà V1 VILADEMULS 92.783 VMP1
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Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

11396 EDAR I COL·LECTORS DE Parets d'Empordà V2 VILADEMULS 104.000 VMP2

11400 EDAR I COL·LECTORS DE Vilademuls VILADEMULS 69.201 VMU

11401 EDAR I COL·LECTORS DE SANT ESTEVE DE GUIALBES VILADEMULS 200.700 VMUE

11402 EDAR I COL·LECTORS DE Galliners VILADEMULS 101.800 VMUG

11403 EDAR I COL·LECTORS DE Orfes VILADEMULS 122.800 VMUO

11405 EDAR I COL·LECTORS DE VILAFRESER VILADEMULS 121.300 VMUV

11332 EDAR I COL·LECTORS DE VILADESENS VILADESENS 170.700 VDS

223

MILLORES DE LA DESODORITZACIÓ DE L'ESTACIÓ 
DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS

VILAFRANCA 
DEL PENEDES 90.152 VDP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

11330
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
VILAFRANCA DEL PENEDES

VILAFRANCA 
DEL PENEDES 711.960 VDP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

28338
RESTITUCIÓ DE COL·LECTOR EN ALTA A  LA RIERA DE 
PONTONS

VILAFRANCA 
DEL PENEDES 695.000 VDP

Manc.Interm. 
Penedès-Garraf

28373
Renovació i ampliació dels col·lectors en alta del sistema de 
sanejament de Vilafranca del Penedès

VILAFRANCA 
DEL PENEDES 3.000.000 VDP

11353 EDAR I COL·LECTORS DE VILAGRASSA VILAGRASSA 580.800 VGR

11285 EDAR I COL·LECTORS DE Vilalba dels Arcs (W)
VILALBA DELS 
ARCS 115.000 VAC2

11336 EDAR I COL·LECTORS DE ABELLA
VILALLONGA DE 
TER 224.300 VDTA

11337 EDAR I COL·LECTORS DE LA ROCA
VILALLONGA DE 
TER 177.700 VDTR

11338 EDAR I COL·LECTORS DE TREGURÀ DE BAIX
VILALLONGA DE 
TER 183.300 VDTT

11383 EDAR I COL·LECTORS DE Vilamacolum VILAMACOLUM 281.200 VMC

28320
Col·lector de connexió del nucli de Vilamalla a l'EDAR de 
Vilamalla VILAMALLA 25.000 VIA

11399 EDAR I COL·LECTORS DE Vilamaniscle VILAMANISCLE 354.400 VMS

11374 EDAR I COL·LECTORS DE Vilanant VILANANT 296.000 VLN

11375 EDAR I COL·LECTORS DE Les Cases Noves VILANANT 134.700 VLNC

11376 EDAR I COL·LECTORS DE Taravaus VILANANT 87.807 VLNT
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Actualització 2010

Id Actuació Municipi Pressupost (€ 
s/IVA) Codi sistema Ens Gestor

11316 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA DE LA BARCA
VILANOVA DE LA 
BARCA 541.900 VDB

11286 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA DE L'AGUDA
VILANOVA DE 
L'AGUDA 171.500 VAG

11287 EDAR I COL·LECTORS DE GUARDIOLA
VILANOVA DE 
L'AGUDA 90.788 VAGG

11288 EDAR I COL·LECTORS DE RIBELLES
VILANOVA DE 
L'AGUDA 79.667 VAGR

11387 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA DE MEIÀ
VILANOVA DE 
MEIA 420.300 VMI

11388 EDAR I COL·LECTORS DE GÀRZOLA
VILANOVA DE 
MEIA 205.300 VMIG

11389 EDAR I COL·LECTORS DE LLUÇARS
VILANOVA DE 
MEIA 223.600 VMIL

11390 EDAR I COL·LECTORS DE SANTA MARIA DE MEIÀ
VILANOVA DE 
MEIA 388.200 VMIM

11391 EDAR I COL·LECTORS DE TÓRREC
VILANOVA DE 
MEIA 245.100 VMIT

11424 EDAR I COL·LECTORS DE RAMON VILALTA I SOLER
VILANOVA DE 
SEGRIA 360.200 VSGR

11425 EDAR I COL·LECTORS DE SECÀ
VILANOVA DE 
SEGRIA 270.300 VSGS

28333
Reposició d'un tram del col·lector en alta del sistema de 
sanejament d'Igualada

VILANOVA DEL 
CAMI 600.000 IGU

4019
DIGESTIÓ ANAERÒBIA AMB AUTOGENERACIÓ 
D'ENERGIA ELÈCTRICA A VILANOVA DEL VALLÈS

VILANOVA DEL 
VALLES 560.134 CAR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

10202
COL·LECTORS EN ALTA DE CONNEXIÓ AL SISTEMA 
VILANOVA DEL VALLES

VILANOVA DEL 
VALLES 126.000 CAR

Consorci 
Defensa Conca 
Besòs

11323 EDAR I COL·LECTORS DE Vilanova d'Escornalbou

VILANOVA 
D'ESCORNALBO
U 485.000 VDE

11324 EDAR I COL·LECTORS DE Arboset

VILANOVA 
D'ESCORNALBO
U 142.000 VDEA

668
RENOVACIÓ DE L'EMISSARI SUBMARÍ PER AL DESGUÀS 
DE LES AIGÜES RESIDUALS DE VILANOVA I LA GELTRÚ

VILANOVA I LA 
GELTRU 3.900.000 VLG

11368 EDAR I COL·LECTORS DE Mas Roquer - Corral d'en Milà
VILANOVA I LA 
GELTRU 529.500 VIGR

11372 EDAR I COL·LECTORS DE VILANOVA I LA GELTRU
VILANOVA I LA 
GELTRU 2.987.000 VLG

11418 EDAR I COL·LECTORS DE Vila-rodona VILA-RODONA 732.400 VRD

11419 EDAR I COL·LECTORS DE Vilardida VILA-RODONA 43.552 VRDV
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11426 EDAR I COL·LECTORS DE VILA-SANA VILA-SANA 479.100 VSN

793 AMPLIACIÓ DE CAPACITAT DE L'EDAR DE VILA-SECA VILA-SECA 3.500.000 VLC

11381 EDAR I COL·LECTORS DE Vilaür VILAUR 233.300 VLU

11382 EDAR I COL·LECTORS DE Vilaverd VILAVERD 586.900 VLV

11291 EDAR I COL·LECTORS DE Vilella Alta
VILELLA ALTA, 
LA 273.700 VAT

1089 REDUCCIÓ DE NUTRIENTS. EDAR DE VILOBÍ D'ONYAR VILOBI D'ONYAR 100.000 VDO

11328 EDAR I COL·LECTORS DE SANT DALMAI VILOBI D'ONYAR 233.500 VDOD

11329 EDAR I COL·LECTORS DE SALITJA VILOBI D'ONYAR 199.900 VDOS

11377 EDAR I COL·LECTORS DE VILOPRIU VILOPRIU 173.700 VLP

11380 EDAR I COL·LECTORS DE VILOSELL, EL VILOSELL, EL 383.700 VLSL

11411 EDAR I COL·LECTORS DE VINAIXA VINAIXA 464.200 VNX

794

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA 
AIGÜES RESIDUALS I DELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
VINYOLS I ELS ARCS

VINYOLS I ELS 
ARCS 524.325 VINY
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1.  Introducció  

Per al disseny d'infraestructures de sanejament és fonamental dur a terme una 

estimació de les taxes de creixement de poblacions futures i població total en municipi 

d'estudi. En el cas de projectes de depuradores d'aigües residuals considerem un 

horitzó temporal de 25 anys. Un cop obtinguda la població previsible l'any horitzó es 

dissenya l'EDAR mitjançant uns valors de població equivalent. Les principals fonts 

d'informació utilitzades per al present estudi han estat l'IDESCAT (Institut d'estudis 

Estadístics de Catalunya), l'INE (Institut Nacional d'Estadística per Espanya), el Pla 

d'Ordenació Urbana Municipal de Benavent de Segrià, així com les dades facilitades 

pel propi consistori de Benavent de Segrià. 

 

2. Objectiu 

L'objecte de l'estudi és la determinació de la població futura o de càlcul (any horitzó 

2037) a partir de les dades obtingudes de les diferents fonts, amb l'objectiu de definir 

les bases de dimensionament i de disseny de l'EDAR de Benavent de Segrià i els 

corresponents col · lectors. 

 

3. Població de disseny 

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

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

càrregues contaminants de l'aigua d'entrada a la planta. A dia d'avui el municipi de 

Benavent de Segrià té una població de 1542 habitants. Quant a les previsions de 

creixement, aquestes es basen en l'evolució demogràfica de la població en els últims 

anys, d'on s'extreu una evolució similar per als pròxims 25 anys. A continuació es 

mostra el gràfic de l'evolució demogràfica de la població de Benavent de Segrià en els 

últims 16 anys, des de l'any 1996 fins al 2011 (dades extretes de l'Institut Català 

d'Estadística) i es projectarà a continuació la seva evolució fins l'any 2037. 
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Imatge 1 Evolució demogràfica Benavent de Segrià 

 

 

Seguint la tendència de creixement observada al gràfic i ajustant-la a la tassa de 

creixement orgànic des de 1996 s'arribaria a una població hipotètica de 2472 habitants 

l'any 2037. No obstant això, les dades referents als últims 16 no son suficientment 

representatives del creixement històric del municipi, ja que les darreres dècades 

aquest ha sofert curts períodes de gran creixement seguits de davallades importants 

de les tasses de creixement . Si tenim en compte el creixement dels últims 40 anys i 

apliquem el mateix procediment per al càlcul de la població futura estimada, obtenim 

que la població hipotètica l’any 2037 seria de 2001 habitants. Per tal d’obtenir dades 

realistes de creixement establim una població a mig camí de les dues projeccions 

obtingudes. Per tant, el resultat obtingut és de 2235 habitants. 

 

Referent a la població estacional, segons les dades de l'Institut Català d'Estadística, hi 

ha 9 habitatges catalogats com a segona residència, per la qual cosa no s'espera que 

la demografia del municipi pateixi cap variació turística durant cap període de l'any. 

Finalment cal tenir en compte els habitants industrials equivalents del municipi. Per 

determinar aquest valor es part de l'activitat industrial. L'activitat industrial del municipi 

de Benavent de Segrià es tindrà en compte, encara que no és molt important, i està 

repartida entre els diferents sectors productius: primari, secundari i terciari.  

 

Segons dades facilitades pel mateix Ajuntament, no es preveu la creació de nou sòl 

dedicat a activitats industrials a curt i mig termini. El numero d’habitants industrials 

equivalents estimat és de 100 i estimem un creixement en paral·lel amb el dels 

habitants de Benavent de segrià, assolint per tant una població hipotètica l’any 2037 

de 142 habitants industrials equivalents. En total el numero d’habitants futurs 

projectats tenint en compte els equivalents industrials serà de 2.377. Tot i així 

l’ajuntament i l’autor del projecte consideren que aquest ritme de creixement és veurà 

completament aturat els propers 3 anys i un cop restablert, molt probablement 
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presentarà tasses més properes o fins i tot inferiors a les observades entre els anys 

1986 i 2000. En aquest sentit i d’acord a la incertesa de complir les previsions de 

creixement en base a l’actual conjuntura urbanística, i per tal d’ajustar la població 

futura a un valor més realista, es considerarà un valor de creixement de la població, i 

per tant, es fixa una població a l’any horitzó (2037) en 2.000 habitants. 
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1. Introducció 

La finalitat d'aquest annex és la definició de la topografia de la parcel·la prevista per a 

la implantació de l'estació depuradora d'aigües residuals. 

2. Plànols topogràfics 

Per a tal efecte s'han aconseguit els plànols topogràfics de la zona a escala 1:5000 i 

1:50000 a l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). En el plànol 1:5000 s'observa 

clarament la zona de treball, i el plànol 1:50000 s’ha limitat a propòsits d’estudi del 

terreny i possibles zones. No obstant això, donades les característiques del projecte no 

considerem necessari incloure el plànol topogràfic a escala 1:50:000. Encara que el 

nivell de detall en aquests plànols no és el suficient per a la realització d'un disseny 

precís de les obres, es considerarà que es pot treballar a partir d'aquests amb 

l’objectiu de realitzar l'obra. De fet, a la zona on s'ha decidit finalment realitzar l'obra és 

una àrea gairebé plana, pel que la seva definició topogràfica es podria gairebé definir 

amb la cota d'un sol punt d'esplanada. Així doncs, és senzill interpolar entre els punts 

definits en els plànols de l'ICC amb la finalitat de definir l'àrea de treball. La planta de 

tractament s'ha de fer en una àrea dedicada a l'agricultura, en una esplanada 

relativament plana, sent la cota més alta del terreny a ocupar de 200 metres sobre el 

nivell del mar i la més baixa de 196 metres, presentant la major part del terreny a 

ocupar una cota de 198 metres 

 

3. Índex de plànols topogràfics 

• Plànol 1:5.000: Municipi de Benavent de Segrià i municipis confrontants. 

• Plànol 1:50.000: Conjunt de municipis de la comarca del Segrià. 
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1. Introducció 

En aquest annex procedirem a descriure les característiques geològiques i 

geotècniques dels terrenys en què s'estudia ubicar els col·lectors que recullen l'aigua 

del nucli urbà de Benavent de Segrià i també dels terrenys que ocuparà l'estació 

depuradora. A més, es procedirà a comentar totes aquelles recomanacions que s'han 

de tenir en compte per al seu adequat disseny i construcció. 

 

2. Descripció geològica i geotècnica 

En aquest apartat es recullen les característiques litològiques, estratigràfiques i 

tectòniques de les formacions geològiques presents a la comarca del Segrià. Primer 

s'ha procedit a la consulta de bibliografia geològica existent sobre la comarca. Cal tenir 

en compte que l'escala amb què es treballa per elaborar el projecte és molt menor que 

l'escala geològica, però, s'aportaran algunes característiques geològiques i 

estratigràfiques del municipi. Per a la realització d'aquest projecte no es disposen dels 

recursos necessaris per realitzar un bon estudi geotècnic. Per tant, les característiques 

del sòl es determinar a partir de la inspecció visual del sòl. 

 

2.1 Relleu del Segrià 

La comarca del Segrià apareix físicament com un espai simètric traçat a la xanera 

central del Segre, com una mena de llibre obert sobre aquest mateix riu. Es una 

configuració ben visible en el relleu, que te l'origen en la geologia i que es reflecteix 

fins i tot en les activitats humanes. 

 

2.1.1 La Depressió central 

La Depressió Central és una gran plana, formada pels materials que s'han sedimentat 

al fons del mar o el llac que hi havia. Sobre aquestes roques s'ha dipositat els 

materials que han anat descendint de les muntanyes veïnes, arrossegats per les 

aigües torrencials. Tot això va formar un relleu pla, que amb el temps es va deformar 

una mica, a causa de les formes de l'interior de la terra. Aquestes deformacions es 

veuen bé a les Garrigues i la Segarra. Però el Pla d'Urgell i el Segrià ha hagut dos 

fenòmens que han fet que encara avui tinguem un relleu molt pla.  
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El primer va ser els materials que anaven baixant pels vessants des de les muntanyes 

veïnes més elevades, arrossegats per les aigües salvatges. El segon va ser els rius, 

concretament el Segre, que encara que va obrir valls, aquests s'han anat omplint amb 

els materials que el mateix riu ha transportat. El resultat és l'existència d'una vall 

al·luvial ample, plana i amb materials poc consolidats, sobre els quals s'han format 

sòls fèrtils. Al voltant de la plana al·luvial està la pàgina modelada amb els materials 

que van baixar torrencialment, i les restes de materials que es van dipositar en el fons 

de l'antiga conca de la Depressió Central. Aquests últims es veuen molt bé en els 

sectors nord-oest i sud-est del Segrià.  

 

2.1.2 Les planes al·luvials 

La plana al·luvial no és una pàgina uniforme, sinó el conjunt d'una sèrie de pàgines 

esglaonades, o terrasses, entre 10 i 90 metres sobre el nivell actual del riu. Aquest 

conjunt de terrasses són els testimonis de la història del Segre. Les situades a més 

altitud són les més antigues. Són el testimoni de per on passava el riu fa milers d'anys. 

Bé poden trobar quatre nivells de terrassa.  

 

L'aprofitament d'aquestes pàgines escalonades no és igual per part de l'home. Les 

millors són les que els materials estan menys consolidats, el que facilita la formació de 

sòls més profunds i fèrtils. A més les pàgines situades més a prop i a menys desnivell 

del curs actual del riu poden ser regades amb més facilitat. El pla de Lleida està 

constituït bàsicament per nivells al·luvials recents. Sovint els nivells de terrassa més 

alts han estat erosionats, i només queden petits sectors, que constitueixen els cims 

d'alguns turons, enmig de les planes inferiors actualment més amples. 

 

2.1.3 Els turons testimoni 

La duresa i resistència diferents dels materials han fet que s'hagin format turons. Les 

capes dures al cim dels turons són testimoni de fins on arribava el nivell dels materials 

antics. Per això sovint són anomenats turons testimoni. L'escassetat de vegetació a 

causa del clima fa que molts d'aquests turons estiguin a dia d’avui sense vegetació, el 

que facilita l'observació dels diferents tipus de materials. Un dels més espectaculars i 

bonics és el Montmeneu (494 m), al sud de la comarca, prop de la confluència del 

Segre i l'Ebre.  
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2.1.4 El sector dels tossals 

El relleu dels sectors nord-oest i sud-est del Segrià és constituït sobretot per petites 

planes enlairades, enmig de les quals hi ha nombrosos tossals i barrancs. El resultat 

és un relleu en conjunt planer, ja que gairebé tot ell es troba entre 200 i 400 metres 

d'altitud. Però en detall és un relleu trencat, on constantment cal superar petits 

desnivells per la presència d'un torrent o barranc, o per a vorejar un tossal. Hi ha 

diverses serres d'escassa altitud, com la serra del Coscollar, el tossal de Vilarnau (376 

m.), el pla de Gilis (378 m.) i la penya d'Alguaire (373 m.). Si es té en comte que el 

conjunt planer d'aquest sector és a poc més de 200 metres d'altitud, és fàcil d'entendre 

que es tracta d'un relleu suau. De fet, gairebé la meitat d'aquest territori és terra de 

regadiu, un terç és de secà, i la resta són erms. Els erms corresponen sobretot als 

sectors més enlairats indicats. 

 

 El sector sud-oest del Segrià té un relleu semblant, encara que és més accidentat, 

sobretot al sector més meridional, prop el curs de l'Ebre. En aquest indret coincideixen 

les cotes més altes i les més baixes. El Montmeneu (494 m.), és el més alt, prop de la 

confluència del Segre amb l'Ebre. Però en la franja que limita amb la Ribera d'Ebre, hi 

ha un conjunt de tossals que, vistos des del Segrià, no es presenten pas gaire 

enlairats, però que, des dels fons de la vall de l'Ebre (Riba-roja), ofereixen un aspecte 

de relleu abrupte, net i molt accidentat: puntal dels Escambrons (500 m.), pla de la 

Sària (395 m.), punta del Cigró (295 m.) i punta del Cirerer (361 m.).En el límit amb les 

Garrigues les cotes continuen sent elevades.  

 

En aquests cas la continuació és diferent. És com si el relleu anés pujant des de la vall 

del Segre fins a la serra del Montsant o a les Muntanyes de Prades. De fet, aquest 

sector té el mateix tipus de paisatge que el de les Garrigues. Els cims més destacats 

són el tossal del Penjat (436 m), tossal de Carbonella (468 m) i tossal Roig (338 m).  

 

2.2 Geologia del Segrià 

Tota la comarca te un mateix origen geològic, que el temps ha anat modelant. A la 

comarca hi predominen, igual que a la zona de projecte, les lutites i els dipòsits pluvio-

lacustres. Tal com s'ha comentat prèviament, els dipòsits més antics (lutites) es troben 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_del_Coscollar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tossal_de_Vilarnau
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pla_de_Gilis&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Penya_d%27Alguaire&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Montmeneu
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riba-roja
http://ca.wikipedia.org/wiki/Puntal_dels_Escambrons
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pla_de_la_S%C3%A0ria&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Pla_de_la_S%C3%A0ria&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Punta_del_Cigr%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Punta_del_Cirerer&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serra_del_Montsant
http://ca.wikipedia.org/wiki/Muntanyes_de_Prades
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tossal_del_Penjat
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Tossal_de_Carbonella&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tossal_Roig_%28Torrebesses%29
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en turons aïllats i dispersos al llarg de la comarca. Els dipòsits pluvio-lacustres 

dominen la geologia de la comarca sent encara més abundants al sud d'aquesta. 

 

Concretament, la comarca del segrià presenta la següent varietat de materials: 

 NQt3: Dipòsits fluvials de riu trenat de procedència pirinenca. Es troba 

habitualment a 170 m sobre el nivell del Segre. Edat: Pliocè-Plistocè. 

 PONMgx: Gresos i argiles vermelles amb guix. Edat: Oligocè-Miocè. 

 Qv2: Blocs, graves, sorres i argiles. Ventalls al·luvials correlacionables amb les 

terrasses fluvials Qt2. Edat: Plistocè superior. 

 POmgc4: Lutites amb intercalacions de gresos. Edat: Catià. 

 POcg3: Conglomerats que formen bancs lenticulars acanalats. Edat: Catià. 

 Qac: Dipòsits al·luvials-col·luvials. Graves amb matriu sorrenca i argilosa. Edat: 

Holocè. 

 

Imatge 1 Mapa geològic del Segrià en base al Mapa Geològic de Catalunya amb escala 1:500.000 (Font: ICC) 

 

  

2.3 Geologia de la zona de projecte 

En un context geològic, el municipi de Benavent de Segrià se situa sobre la Depressió 

Central de la Depressió Geològica de l’Ebre, formada per materials de l’era Cenozoica 
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tots ells i més concretament del Període Quaternari i Paleogen amb materials del 

Pleistocè inferior als Plans de Dalt i del Ludià-oligocè a la plana baixa de Segrià. Part 

d’aquests materials últims es troben recoberts per materials quaternaris d’origen fluvio-

lacustre. 

 

Els materials més comuns són dipòsits del Pleistocè superior de tipus laminar (dipòsits 

pluvio-lacustres) que es van disposar sobre els conglomerats corresponents a mantells 

al·luvials encrostats del Plistocè inferior. Trobem també dipòsits de roques 

sedimentàries detrítiques l'Oligocè (lutites) en les cotes de major altura del municipi i 

també dispersos al voltant d'aquest. Els mantells al·luvials són un conglomerat de 

graves amb matriu sorrenca i argilosa. La formació d'aquests mantells està associada 

a èpoques amb llargues i fortes precipitacions, ocorregudes durant el Plistocè, que 

erosionen els materials rocosos ibèrics dipositant els sediments sobre àmplies 

superfícies com escorriments difusos i sense cap relació amb els rierols que corren 

seguint el pendent. 

 

Imatge 2 Geologia corresponent a la zona de projecte - Benavent de Segrià 

 

 

2.3.1 Lutites amb intercalacions de Gres (Pomgc4, Edat: Catià) 

La lutita és una roca sedimentària detrítica, és a dir, formada per detritus, que està integrada 

per partícules de la grandària de l'argila i del llim. És coneguda per ser la roca mare o 

magatzem per excel·lència, donades les seves condicions de porositat i permeabilitat. Per 

metamorfisme, les lutites, poden donar lloc a ampelites i, en els flancs de plecs, a pissarres. La 

seva diagènesi correspon als processos de compactació i deshidratació. Les partícules més 
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grans que trobem al Pomgc4 són de 50 micròmetres i apareixen en un percentatge inferior al 

25%. El ciment o matriu (partícules menors de 50 micròmetres) és de naturalesa diversa, que 

pot contenir fins a un 50% de carbonat càlcic.  

 

El caràcter aglomerant del carbonat càlcic els dóna certa estabilitat enfront de l'aigua. Les 

lutites es localitzen habitualment en ambients sedimentaris aquosos, caracteritzats per existir 

en un nivell d'energia molt baix, com són les planes d'inundació de rius, part distals de ventalls 

al·luvials, fons de llacs i mars, etc. Els sediments de lutites barrejats amb aigua es denominen 

genèricament fangs o llots. 

 

2.3.2 Depòsit Al·luvials-Col·luvials (Qac, Edat: Holocè) 

Estan constituïts per graves amb matriu d'aspecte heteromètric i caòtic. Són materials 

compactes però amb un grau de cimentació escàs. Corresponen a materials d'origen 

mixt col·luvial i gravitacional, dipositats just a peu del “escarpe” erosiu del riu Besòs en 

zones de tàlveg. La seva permeabilitat varia en funció del contingut en fins. 

 

2.3.3 Conglomerats (POcg3, Edat: Catià) 

El conglomerats observats a la zona de projecte formen bancs lenticulars acanalats. 

Els conglomerats són roques sedimentàries de tipus detrític formades per còdols 

arrodonits d'altres roques i units per un ciment. Els podem distingir de les bretxes 

perquè aquestes estan formades per fragments angulars. Els seus fragments trobats al 

terreny  presenten en general diàmetres majors de 2.5 mm. 

 

3. Estudi geotècnic a realitzar 

Els treballs a executar consisteixen en la realització d'una campanya de prospeccions, 

assajos in situ i anàlisis de laboratori encaminats a establir les característiques 

geològiques i la qualitat geomecànica dels terrenys afectats per la construcció de 

l'EDAR i per les rases on s'ubicaran els col·lectors d'aigües residuals. Els treballs a 

realitzar es poden dividir en quatre grans grups: 

 

 Sondejos mecànics: inclouen la realització programada de sondejos verticals, 

assaigs SPT, col · locació de piezòmetres i obtenció de mostres inalterades. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Roca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ciment
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bretxa
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 Cales: inclouen la realització programada de sondejos d'uns tres metres de 

profunditat i obtenció de dues mostres inalterades per sondatge. 

 Assaigs de laboratori i presa de mostres: corresponen a la realització de tot un 

seguit d'assaigs de laboratori específics del camp de la geotècnia. Els assajos es 

realitzaran a partir de les mostres inalterades obtingudes en els sondejos mecànics. 

 Informe de resultats: lloc on de es detallaran els resultats obtinguts i les 

incidències observades en les prospeccions i en els diferents assaigs de laboratori, 

sense fer cap interpretació subjectiva dels mateixos. 

 

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

realitzar un bon estudi geotècnic. Per tant, per determinar les característiques del 

sòl s’ha efectuat una inspecció visual de la zona en qüestió, reconeixent els materials 

que afloren tant en el propi sòl com en rases, talussos o qualsevol altre punt d’interès. 

D’altra banda també s’ha consultat  la bibliografia geotècnica i geològica disponible de 

la zona. 

 

4. Característiques geològiques del sòl 

A partir d’una visita de camp s'ha pogut distingir un sòl sorrenc-llimós amb presencia 

de lutites i graves de diferents mides, tal com ja s'havia anticipat en l'estudi geològic. A 

les zones més properes al nucli urbà s’aprecia una major concentració de lutites (i llims 

derivats del seu desgast). No hi ha roca present en les capes superiors del sòl i cal 

destacar l’absència de qualsevol capa de sòl vegetal. 

  

Tot i això, a partir del coneixement dels habitants del municipi de la població de 

Benavent de Segrià, es pot assegurar que, per la producció de les vinyes ubicades a la 

parcel·la d’interès, la roca s’ha de trobar a certa profunditat. Per tant, per al càlcul dels 

fonaments, l’elecció del procés constructiu i l’elecció del procés d'excavació de les 

rases pels col·lectors d'aigües residuals, es suposarà que la roca està a una 

profunditat suficient com per no incloure-la als nostres estudis. Per a la determinació 

dels paràmetres geològics ens basem en els valors obtinguts per un estudi dut a terme 

per Geopayma a Rosselló (municipi a 2.5km a l’oest de Benavent de Segrià). 
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Imatge 3 Paràmetres geològics àrea d’estudi 

Paràmetres geològics Valor Unitat 

Densitat 1,8  t/m3 

Permeabilitat 10-5  cm/s 

Cohesió 2,5  t/m2 

Càrrega admissible 1,75  kp/cm2 

 

5. Conclusions 

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

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

per a l'estació de depuració i col·lectors d’aigües residuals del municipi de Benavent 

de Segrià. 
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1. Introducció 

El sistema de sanejament del municipi està format per la xarxa unitària del nucli urbà 

de Benavent de Segrià. Les aigües residuals recollides en aquest nucli urbà són 

abocades al Reguer gran en un punt d'abocament a l’est del Benavent que es troba al 

límit amb el municipi de Corbins. A partir d'aquest municipi el Reguer gran s'uneix al 

sud al Reguer de Picabaix. A escassos metres de la unió d'ambdós Reguers les 

aigües de tots dos Reguers s'uneixen al Segre a l'altura del Molí de Picabaix, que 

desemboca finalment a l'Ebre.  

 

L'objectiu del present projecte és la construcció d'una estació depuradora d'aigües 

residuals per al tractament de les aigües procedents del municipi de Benavent de 

Segrià i actualment abocades al Reguer gran. 

 

2. Situació 

Els valors de les càrregues contaminants de Benavent de Segrià s'han extrapolat 

d'altres projectes amb poblacions similars, ja que en no existir actualment cap 

tractament d'aigües a Benavent de Segrià no s’ha pogut recollir informació sobre 

aquestes. A causa de la naturalesa d'aquest treball, de caràcter universitari, no es pot 

finançar una campanya de mostreig de les aigües de Benavent de Segrià i per tant, 

considerem que l'extrapolació de dades és l'opció més adequada en aquest cas. 

 

3. Resultats obtinguts 

Tenint en compte la Directiva del Consell (91/271/CEE) sobre el tractament d'aigües 

residuals, que estableix que un habitant-equivalent genera 60g de DBO5/dia, la 

càrrega contaminant d'origen orgànic que li arribarà a la depuradora serà 

aproximadament de 1765 habitants / equivalents.  

A continuació es detallen els valors de cabal i càrregues contaminants adoptats per al 

disseny de la depuradora. 
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3.1 Cabals i dotacions 

La població de Benavent de Segrià té una dotació anual d'aigua de 200 l / hab.dia 

segons les dades aproximades de consum facilitades per part de l'Ajuntament. Per tant 

la dotació d'aigües residuals mai podrà superar aquest valor. No es tenen valors de la 

dotació d'aigües residuals i per tant han de ser estimats.  

 

Sabem que part de l'aigua s'usa per regar camps, horts i jardins i que per tant no 

acaba en la xarxa de sanejament. També, a partir de les dades obtingudes d’altres 

poblacions de la zona com Rosselló, Torrefarrera i Vilanova de Segrià, (amb habitants, 

activitat agrícola i industrial similars) observem una dotació aproximada de entre 160 i 

165 l / hab·dia. Per aquest motiu i donada la impossibilitat d’obtenir resultats de major 

precisió, es decideix adoptar una dotació de 163 l / hab·dia per a Benavent de Segrià. 

Amb la dotació per habitant i la població futura de disseny (2000 habitants), s'obté un 

cabal diari de disseny de 326 m3 / d. 

 

Cabal diari disseny (m3 / dia) = Població futura (hab.) x Dotació (l / hab·dia) / 

1000 = 326 m3 / dia 

 

La taula següent presenta els cabals de disseny de l'estació de depuració. 

 

Taula 1 Cabals de disseny 

CABALS  

Diari (m3/dia) 326 

Horari mig (m3/h) 13,5 
 

  

3.2 Càrregues contaminants 

Per determinar la qualitat de l'aigua afluent provinent del nucli urbà del 

municipi no es disposa de dades analítiques de cap tipus ni tampoc de material, temps 

o infraestructura per fer una campanya de control. Per això s'utilitzaran les dades 

mitjanes obtingudes mitjançant els estudis realitzats en poblacions similars i resumits a 

la taula 2.  
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Les aportacions de contaminant en l'aigua considerades són de mitjana les descrites a 

la taula 2. Aquestes dades són les usuals en poblacions de grandària similar. Per a 

totes les dades es considera un factor punta de 1,3 que pot arribar a coincidir amb el 

cabal punta. Així doncs, es tenen les càrregues contaminants: 

  

Taula 2 Càrregues contaminants aigües d'entrada 

DADES DE CÀRREGUES 
CONTAMINANTS 

DBO5   

Concentració mitja 619,3 mg/l 

Concentració màxima 805,3 mg/l 

DQO   

Concentració mitja 1066,8 mg/l 

Concentració màxima 1387,2 mg/l 

SS   

Concentració mitja 364,8 mg/l 

Concentració màxima 548,3 mg/l 

Nitrogen total  

Concentració mitja 61,3 mg/l 

Concentració màxima 92,1 mg/l 

P   

Concentració mitja 12 mg/l 

Concentració màxima 18 mg/l 

 

D'altra banda, els objectius de qualitat a complir per les aigües de sortida de planta 

són els següents: 

 

Taula 3. Objectius de qualitat per aigües de sortida 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25,0 mg/l 

DQO 125,0 mg/l 

MES 35,0 mg/l 

NT 15,0 mg/l 

P 2,0 mg/l 

Sensibilitat Alta 

Sequedat de fangs >20,0% 

Fracció S.V. en fang tractat < 75,0% 

Eliminació DBO 96,0% 

Eliminació MES 90,0% 

Eliminació N 84,0% 
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1. Introducció 

L’objecte d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als 

períodes de retorn 500, 100 i 10 anys a la zona propera al riu Segre on s’ubicarà la futura 

EDAR. És necessari realitzar aquesta comprovació, per a poder determinar els possibles 

emplaçaments fora dels límits inundables. 

Per a la delimitació dels límits inundables, s’ha utilitzat l’estudi de “Delimitació de Zones 

Inundables per a la redacció de l’INUNCAT” per a totes les conques internes de 

Catalunya, realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’any 2001. 

 

2. Metodologia 

La metodologia emprada per caracteritzar les inundacions realitzada per l’ACA segueix 

tres línies, destinades a obtenir les següents informacions:  

1)  Delimitació de les zones inundables amb períodes de retorn de 50, 100 i 500 anys, és 

a dir, aquelles que en la situació actual poden inundar-se amb les freqüències 

esmentades. 

2)  Delimitació de zones potencialment inundables, entenent per aquestes les zones que 

alguna vegada en la història han patit inundació. 

3)  Identificació de punts crítics d’inundació en relació a activitats humanes.  

La principal informació requerida per a l’homologació de l’INUNCAT és la primera. No 

obstant, la informació aportada per les altres dues dades és molt rellevant per a 

l'adequada interpretació i ajust de la primera, i també aporten informació insubstituïble en 

zones on no ha estat possible aplicar la metodologia hidrològica–hidràulica. 

Aquestes tres línies metodològiques s’han desenvolupat en quatre estudis diferenciats: 

1)  Estudi hidrològic per a la determinació dels cabals d’avinguda. 

2)  Estudi hidràulic de delimitació a escala 1:50.000 de les àrees inundables de la xarxa 

hidrològica. 

3)  Estudi geomorfològic de zones potencialment inundables.  

4)  Estudi de punts crítics coneguts. 

 

Els dos primers estudis donen lloc a la delimitació de zones inundables amb criteri 

freqüencial, essent el primer d’ells una dada fonamental per a l’aplicació del segon. Els 
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altres dos estudis tenen correspondència directa amb les altres dues informacions a 

obtenir. 

 

2.1 Estudi hidrològic 

L’estudi hidrològic realitzat per al projecte INUNCAT en l’àmbit territorial de les Conques 

Internes de Catalunya ha inclòs les següents activitats: 

 

- Obtenció de mapes d’isolínies de precipitació màxima en 24 h de diferents 

períodes de retorn, a partir de l’estudi de màximes pluges diàries a l’Espanya peninsular, 

publicat pel CEDEX. Desprès s’obtenen hietogrames sintètics (intensitat de pluja vs. 

temps) de 12 i 24 hores de durada. 

 

- Divisió de l’àmbit territorial en conques hidrològicament tancades. S’ha obtingut un 

total de 290 subconques diferents. Per a la seva obtenció s’ha emprat el Model Digital del 

Terreny (MDT) amb pas de malla de 100 m, proveït per l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 

- Obtenció dels paràmetres hidrològics necessaris per a la modelització dels 

principals cursos fluvials de les Conques Internes de Catalunya, i posterior simulació 

numèrica amb el model hidrològic HEC-HMS (concebut per l’ U.S. Army Corps of 

Engineers), l’objectiu del qual és obtenir hidrogrames (cabal vs. temps) d’avinguda als 

diferents emplaçaments considerats. 

 

- Per a establir una única distribució del hietograma a considerar en tots els casos, i 

unes condicions antecedents d’humitat homogènies per a tots els models HEC- HMS, 

s’han efectuat diferents passades de simulació, comparant els resultats així obtinguts 

amb els derivats d’estudis estadístics previs realitzats en diferents estacions d’aforament, 

ja disponibles a l’Agència Catalana de l’Aigua. Com a conseqüència d’aquestes anàlisis 

comparatives, s’ha adoptat el hietograma corresponent a una duració de pluja de 12 

hores i unes condicions antecedents d'humitat, a l’inici del xàfec, coincidents amb un grau 

d’humitat II (normal). 

 

- Obtenció de cabals punta i de volum d’avinguda en totes les subconques 

considerades –que corresponen amb un conjunt de punts distribuïts al llarg de la xarxa 
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hidrogràfica existent -, per aplicació dels models HEC-HMS esmentats en l’apartat 

anterior. 

 

Fruit de les activitats resumides en els punts precedents, es disposa de valors de cabals i 

volums d’avinguda en un conjunt d’uns 290 punts, distribuïts al llarg de la xarxa 

hidrogràfica corresponent a les Conques Internes de Catalunya, tot això per a un conjunt 

de vuit períodes de recurrència que s’estén des dels 2,33 fins als 1000 anys. 

 

La metodologia emprada es considera adequada per a un estudi d’escala regional com 

INUNCAT, gaudint de la virtut de la uniformitat per a un àmbit tan extens com l’analitzat. 

 

2.2 Estudi geomorfològic 

L’estudi geomorfològic és una eina d’interpretació territorial on queda palesa la gran xarxa 

hidrogràfica de Catalunya. Es desenvolupa a partir d’estudis anteriors, fotografies aèries i 

visites a camp, que donen una idea molt clara del territori adjacent al sistema fluvial 

actual que ha patit inundacions en èpoques històriques o recents. Aquests estudis 

permeten identificar problemàtiques d’inundació que el mètode de simulació hidràulica no 

pot detectar, i a l’hora, serveix de marc per a la interpretació de les simulacions. La seva 

informació, però, sovint no aporta l’aspecte freqüencial, encara que la zona delimitada 

com a potencialment inundable es pot assimilar a períodes de retorn molt elevats. 

 

2.3 Estudi punts crítics 

Tenint en compte la gran experiència acumulada pels tècnics de la Junta d’Aigües de 

Catalunya, predecessora de l’actual Agència Catalana de l’Aigua s’ha completat l’estudi 

hidràulic de la xarxa primària amb una recopilació dels punts problemàtics coneguts per 

aquests tècnics, per la qual cosa s’han realitzat entrevistes i visites als elements que 

solen caracteritzar el funcionament hidràulic dels rius com ponts i assuts. Aquest estudi 

de punts crítics ajuda a cobrir territorialment tota l’àrea de les Conques Internes de 

Catalunya on no era factible modelitzar, ja que la modelització matemàtica no és possible 

en alguns punts on la cartografia disponible i altres limitacions de l'anàlisi efectuat feien 

que les possibles solucions resultats de la modelització hidràulica fossin poc creïbles. 
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2.4 Estudi hidràulic 

L’estudi hidràulic s’ha realitzat sobre una part de la xarxa que podríem considerar com a 

primària i que formen els grans eixos drenants de Catalunya (excepte l’Ebre) amb una 

longitud total de més de 1000 km. La selecció dels trams s’ha fet realitzant una anàlisi 

mixta amb tècniques de SIG, i de valoració subjectiva basada en inundacions històriques 

dels danys i riscos de les zones possiblement afectades. En tot cas, el grau de 

representativitat de la zona inundable a escala 1:50.000, així com la precisió de la 

metodologia (també associada a les dades cartogràfiques disponibles, bàsicament la 

cartografia 1:5000) que es descriu a continuació, limiten l’aplicació d’aquest estudi als 

cursos fluvials principals. 

 

Mitjançant tècniques informàtiques aplicades sobre el MDT de detall de l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya (malla 15 x 15), i plànols de la sèrie 1:5000, es van aconseguir 

les seccions de càlcul per al model matemàtic HEC-RAS. Aquestes seccions són les que 

constitueixen el nucli bàsic del model físic del riu que es vol analitzar, i han requerit un 

ajust manual posterior notable, degut a que la precisió del MDT, tot i que elevada per a 

molts usos, fa que es perdi informació en zones planeres i allà on el riu disposa de motes 

d’endegament. Amb aquestes dades de gabinet i un elevat nombre de visites de camp es 

van obtenir els paràmetres necessaris per modelitzar satisfactòriament els trams escollits. 

Les sortides gràfiques i matemàtiques d’aquest model hidràulic conformen les zones 

inundables amb diferents períodes de retorn. Aquestes representacions s’han realitzat de 

manera georeferenciada per tal de poder-les treballar amb Sistemes d’Informació 

Geogràfica, i creuar la informació així generada amb les xarxes urbanes, carreteres, 

indústries, i poder realitzar els posteriors anàlisis de riscos. 

 

Tanmateix, per a la realització de projectes de detall, com poden ser ponts, 

canalitzacions, etc., o informes associats al Planejament Urbanístic, seguirà sent 

necessària la realització d’estudis hidrològics i hidràulics específics que tinguin en compte 

tota la informació associada a la conca on es desenvolupi el projecte o el planejament. La 

delimitació aquí obtinguda té per objectiu, com s’ha esmentat abans, els estudis de risc 

per a la planificació de protecció civil. Tot i això, és també una primera aproximació a un 

instrument d’ajuda al planejament del territori a gran escala. 
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3. Metodologia emprada per a l’estudi hidrològic 

En els subapartats que segueixen s’exposa, molt succintament, la metodologia emprada 

per a cadascuna de les activitats desenvolupades, mentre que en els apartats següents 

s’inclou una descripció molt més completa. 

 

3.1 Divisió de la zona d’estudi 

La zona d’estudi compren tot el territori anomenat Conques Internes de Catalunya (CIC). 

Aquest territori s’ha subdividit en 288 subconques, per tal d’obtenir regions homogènies 

que permetin la seva modelització . Aquesta subdivisió s’ha realitzat amb el programa 

Topaz, partint del Model Digital del Terreny (MDT) proporcionat per l’ACA. 

 

3.2 Caracterització de les conques 

En la caracterització de les diferents subconques, als efectes de la seva resposta davant 

precipitacions d’una gran intensitat, s’han considerat dos tipus de paràmetres: morfològics 

i hidrològics. Dintre dels primers se n’han analitzat els següents: 

- Superfície 

- Pendent 

- Geologia 

- Usos del sòl 

Pel que fa als paràmetres estrictament hidrològics, que permeten establir la relació entre 

precipitació total i precipitació eficaç, la que dóna lloc a escorrentia, s’ha fet servir la 

metodologia desenvolupada pel Soil Conservation Service del Departament d’Agricultura 

dels Estats Units. Aquest caracteritza el comportament hidrològic d’un terreny assignant-li 

un nombre de corba determinat (anomenat nombre de corba del SCS). Així, en funció de 

les característiques geològiques, edafològiques, de coberta vegetal i d’ús del sòl, s’han 

obtingut plànols generals de l’evolució espacial del nombre de corba del SCS al llarg de 

tot el territori que compren la zona d’estudi. A partir d’ells s’ha determinat el valor mitja 

d’aquest paràmetre per a cadascuna de les subconques considerades. 

 

D’altra banda, en funció de la longitud de les lleres i del seu pendent mitja s’ha establert 

el temps de concentració (Tc) de cada subconca, fent servir amb aquest fi dues 

formulacions diferents. 
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3.3 Estudis pluviomètrics 

S’ha procedit a la caracterització quantitativa del regim pluviomètric de la zona d’estudi 

considerant els aspectes següents: 

- els valors de la precipitació màxima en 24 hores en funció del període de retorn 

- la intensitat de les precipitacions en funció de la durada de les pluges 

- establiment de hietogrames característics, o de càlcul, per a les subconques objecte 

d’estudi 

 

3.1.1 Precipitacions en 24 hores 

L’estudi de pluges màximes diàries a la zona s’ha portat a terme partint de les dades 

contingudes al llibre Máximas lluvias diarias en la España peninsular∙, editat per la 

Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment, que fa servir el model estadístic 

corresponent a la llei SQRT-ET. 

 

En funció de les dades contingudes en la publicació esmentada, s’ha desenvolupat una 

aplicació que permet obtenir, per a cada període de retorn que interessi calcular -comprès 

entre 2,33 i 1000 anys de recurrència -, un model digital en malla, amb pas de 2,5 km, per 

a tot el territori peninsular espanyol. En el cas que ens ocupa, s’ha obtingut aquest model 

mallat, circumscrit a la zona d’estudi esmentada anteriorment, corresponent a pluja 

màxima probable en vint-i-quatre hores per a períodes de retorn de 2,33, 5, 10, 25, 50, 

100, 500 i 1.000 anys. A partir de la malla corresponent a un període de retorn determinat 

s’ha calculat la precipitació previsible -a cada subconca- calculant la mitjana dels valors 

obtinguts als diferents punts de malla inclosos al seu interior. 

 

3.1.2 Intensitat de la precipitació en funció de la durada de la pluja 

L’anàlisi de la intensitat de la precipitació en funció de la durada de la pluja a la zona 

d’estudi s’ha efectuat tenint en compte la informació recopilada pels senyors  Francisco 

Elías i Luis Ruiz i que s’inclou al Cálculo de caudales en les redes de saneamiento∙, del 

Sr. Fernando Catala Moreno, llibre publicat pel Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i 

Ports. 
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En aquest llibre s’inclouen diferents famílies de corbes Intensitat - Durada - Freqüència, 

tant per a pluges de llarga durada (de 2 a 72 h) com per a les de curta durada (entre 10 i 

120 minuts). Entre elles es troben les corresponents a l’estació pluviogràfica de 

Barcelona, que pertany a la zona d’estudi, i que ha servit de base per a establir el règim 

previsible a les conques internes de Catalunya. 

 

3.1.3 Establiment de hietogrames de càlcul 

Els hietogrames de càlcul, a utilitzar a l’hora de calcular hidrogrames d’avinguda per a 

diferents períodes de recurrència, s’han establert en funció de les corbes Intensitat - 

Durada - Freqüència esmentades en l’apartat anterior. 

 

Tenint en compte que les dades de precipitacions disponibles són de 24 hores i en 

absència de dades específiques de durada de ruixats, s’ha establert una durada de pluja 

de 24 h i de 12 h. Cadascun dels hietogrames de càlcul s’ha distribuït mitjançant la 

tècnica de blocs alternants- de manera que durant tota la durada de l’aiguat es mantingui 

la intensitat de pluja corresponent al període de retorn que s’estigui analitzant. 

 

3.4 Modelització hidrològica de les conques 

L’ús d’un model de simulació per al càlcul de cabals d’avinguda és, sense cap dubte, el 

mètode més recomanable. Té els avantatges següents: 

- Permet aprofitar totes les dades disponibles, tant les associades amb el regim 

meteorològic com les corresponents a la resposta hidrològica de la conca. 

- Només fa servir l’estadística per a tractar aquelles dades, en concret les 

pluviomètriques, que no es poden estudiar amb mètodes deterministes, els resultats dels 

quals són més comprovables. 

- Es possible comprovar la qualitat del mètode a través de la comparació dels seus 

resultats amb la realitat observada. 

- Permet deduir les conseqüències de canvis futurs en les característiques de la conca o 

de la infraestructura que hi existeix. 

- Proporciona com a resultat l’hidograma complet de l’avinguda i no només el cabal punta. 

Així és fonamental atès que en el dimensionament de moltes obres i fonamentalment en 
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les de laminació , depèn més, en molts casos, del volum de la crescuda que doni aquest 

cabal màxim i de la seva distribució en el temps. 

En el present treball s’ha construït un model basat en el programa de càlcul HEC-HMS, 

desenvolupat i mantingut pel Centre d’Enginyeria Hidrològica de l’Exèrcit dels Estats 

Units i, amb tota seguretat, el més utilitzat i comprovat arreu del món en aquesta mena 

d’estudis. 

 

La construcció del model s’ha basat en el conjunt de dades que es reflecteix en apartats 

anteriors. L’adopció dels paràmetres del model es justifica comparant els cabals obtinguts 

amb aquest i els calculats en un estudi d’aforaments existent i en un nou estudi estadístic 

d’aforaments realitzat en algunes estacions. 

 

3.5 Càlcul de cabals d’avinguda 

Tal com ja s’ha indicat, el càlcul de cabals d’avinguda s’ha realitzat mitjançant la utilització 

dels models elaborats anteriorment fent servir les precipitacions establertes després de 

l’anàlisi pluviomètrica efectuada. 

 

4. Dades extretes de l’estudi hidrològic 

A partir de l’estudi hidrològic s’han pogut obtenir les dades referents al riu Segre. 
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Taula 1 Dades de les conques definides per al riu Segre 
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Taula 1. Valors de les corbes SCS 
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Taula 2. Valors de la precipitació màxima en 24h segons els diferents períodes de retorn 
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Figura 1. Model del riu Segre amb el programa HEC-HMS 
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Taula 3. Resultats del model HEC-HMS 
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5. Metodologia emprada per a l’estudi hidràulic 

Per al desenvolupament d’aquest estudi, l’ACA va seguir el següent procediment: 

 Selecció dels trams a modelitzar, mitjançant una combinació de metodologies 

de SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica), i de valoració subjectiva basada en 

inundacions històriques portada a terme entre la ACA i les enginyeries 

consultores. Així mitjançant les funcions d’anàlisi espacial es va pressuposar 

que l’àrea d'influència d’una possible inundació d’un riu podria ser 200 m 

d’amplada centrats en el seu eix. La intersecció d’aquestes àrees d'influència 

amb les àrees urbanes, ens donava una primera aproximació dels trams dels 

rius que serien necessaris analitzar. L’únic problema que presentaven les 

zones obtingudes com resultat de la intersecció dels polígons urbans amb la 

zona d'influència dels rius era l’excessiva fragmentació dels trams i la falta de 

dades de zones industrials, de les quals no es disposava de la informació 

adient per ser introduïda al SIG. Davant d’aquesta situació es va optar per la 

realització de propostes que es van discutir en una taula rodona de la qual van 

sortir els trams finalment modelats, que tenen una longitud lleugerament 

superior als 1000 km.i que conformen el que habitualment es coneix com xarxa 

primària dels rius de les Conques Internes de Catalunya. 

 

 Visites al camp dels trams d’estudi, en les quals es fotografien i revisen els 

ponts i assuts a incloure en la modelització hidràulica i en unes fitxes que 

comprenen una base de dades d’estructures existents als rius modelitzats. Les 

visites als assuts van ser en algun cas menys detallades per la dificultat dels 

accessos a les zones on estaven ubicats. Aquestes visites permetien una visió 

de conjunt del sistema fluvial i l'estimació dels paràmetres de fricció de la llera i 

les planes d’inundació, així com altres detalls interessants per la modelització 

(motes, canvis bruscos de geometria,...). Aquestes visites, donades les 

característiques pròpies d’aquest estudi van ser seleccionades de forma 

discreta i no continua al llarg de tot el tram del riu. 

 

 La geometria utilitzada en aquest treball ha estat proporcionada per l'Institut 

Cartogràfic de Catalunya. En primer lloc es va tractar d'operar amb els plànols 

vectorials escala 1:5000 de l’ICC, però donat que les corbes de nivell estaven 

cada 5 metres i que en la majoria dels rius catalans eren esperables calats 
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d’aquest ordre de magnitud va quedar clar que es necessitaven eines 

cartogràfiques de major precisió per a la realització del treball. L’ICC va 

subministrar llavors una malla (Grid) de punts separats 15 m que podia estar 

disponible de les superfícies que consideréssim necessàries als voltants dels 

rius. Amb programes desenvolupats per les consultores TYPSA i INCLAM es 

van tractar aquestes dades per aconseguir transformar aquesta malla de punts 

X, Y, Z en arxius de dades amb el format adient per ser processats pels 

programes de modelització hidràulica. La sistemàtica de la producció de 

seccions transversals del riu començava per la selecció d’una equidistància 

màxima a la que realitzar les seccions transversals als trams de rius 

seleccionats. Aquesta distancia màxima és un valor que depenia bàsicament 

de l’amplada dels rius i de la seva sinuositat. El màxim es va establir en 250 m. 

L’amplada inicial d’aquestes seccions es prenia d’acord amb l’experiència dels 

enginyers i la morfologia en planta del riu a modelitzar. 

 

 Els programes de pretractament de dades generaven els arxius que contenien 

les dades geomètriques de les seccions transversals en un format adequat pel 

programa HEC-RAS. A continuació es comproven les seccions i la 

transferència de dades. Es procedia a la introducció d’una sèrie de paràmetres 

de Manning segons l’experiència adquirida al camp i es realitzava un precàlcul 

pel cabal de 500 anys sense col·locar les estructures i desprès de l’estimació 

de les condicions de contorn del desguàs, ja fos calat conegut o calat crític. 

Aquest precàlcul es feia necessari pel desconeixement inicial de les amplades 

de les seccions a realitzar o per a evitar un elevat temps de càlcul que hagués 

passat en cas d’haver agafat per defecte seccions molt amples. 

 

 Correcció de les amplades de secció, inclusió de noves seccions auxiliars i de 

les seccions de ponts (mètode de l'Energia) i assuts per a la seva modelització, 

levees (motes), etc., introducció dels cabals de T = 50, 100, 500. En definitiva, 

treballs que convergien cap a la solució final de les tres corbes de rabeig 

buscades, així com a la comprovació de la seva coherència. 
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6. Resultats extrets de l’estudi hidràulic 

A continuació podem observar els resultats de la modelització duta a terme amb HEC-

RAS tal i com es mostra a “Delimitació de Zones Inundables per a la redacció de 

l’INUNCAT”  volum IV. El document no està disponible al públic però l’ajuntament de 

Lleida mostra els resultats de l’estudi (T=500 anys)  sobre el següent Plànol publicat 

l’any 2009. L’àrea representada en color representa la cota màxima que pot assolir el 

riu en cas d’inundació. 

 

Imatge 1 Zones amb risc d'inundació Segre-Noguera Ribagorçana 1:100000 

 

 

7. Conclusions 

De l’anàlisi dels resultats de l’estudi es poden extreure les següents conclusions: 

La cota d’inundació per a període de retorn 500 anys en la zona d’estudi té com a cota 

màxima els 161 metres. L’emplaçament per a la nova EDAR s’ubicarà en un terreny a 
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cota 198m. Cal concloure per tant, que el riu està considerablement allunyat de la zona 

de projecte i que no hi ha risc d’inundabilitat. 
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1. Introducció 

El present document analitza la situació actual de la xarxa i tractament de les aigües 

residuals de Benavent de Segrià. En aquest sentit, també proposa diverses solucions 

de tractament i emplaçament per l’EDAR, considerant els condicionants i el cabal de 

disseny futur que es vol assolir. S’ha dut a terme l’anàlisi de tres alternatives d’ubicació 

per l’EDAR i dues alternatives de tractament de les aigües, de les quals, es realitza el 

dimensionament funcional. Prèviament a l’exposició d’alternatives es realitza un anàlisi 

de la situació existent d’acord amb els antecedents que s’exposen a continuació. 

 

Actualment, la població de Benavent de Segrià aboca les seves aigües residuals al 

“Reguer1 gran” que alhora desemboca al riu Segre . Aquest darrer arriba l’Ebre, a 

l’alçada de Mequinensa, i va a parar al mar entre els municipis d’Amposta i Deltebre. 

Les aigües del nucli urbà de Benavent de Segrià no reben actualment cap tipus de 

tractament. El medi receptor de les aigües residuals són les aigües superficials, el 

terreny i per últim, el mar, per tant, l'impacte ambiental i hidrològic de l'abocament és 

alt. En aquest sentit, el "Pla de Sanejament d'Aigües Residuals" de l'any 2005 

(PSARU) cerca la millora global de l'estat ecològic dels cursos dels rius catalans, 

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

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

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

d'estar sanejat. 

 

En el cas de Benavent de Segrià el PSARU ja considera la necessitat de millorar el 

tractament d’aigües dirigides al Segre. Pel que fa a l’Ajuntament del municipi, aquest 

ha mostrat ja un gran interès en la construcció de l’EDAR tot i no haver procedit a la 

seva construcció encara. Ja al 2002, la Diputació de Lleida va emetre les normes 

subsidiàries del municipi reservant terrenys tècnics propers al nucli urbà de Benavent 

per al possible emplaçament de la futura estació de depuració d’aigües residuals. 

Després d’això però, no ha prosperat cap projecte per a la seva construcció 

probablement degut a una manca de recursos econòmics de tipus públic.  

 

                                                
1
 El Reguer gran és un torrent i no s’utilitza per regar a cap tram dels observats in situ 
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2. Raó de ser del projecte 

Es planteja la construcció de l'EDAR de Benavent de Segrià en base als següents 

criteris: 

1. L’adequat tractament de les aigües residuals del nucli urbà que actualment 

s’aboquen al medi (Reguer gran) directament. 

2. Previsions de creixement poblacional del municipi de Benavent de Segrià. 

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

d'aigües residuals. 

 

3. Plantejament d’alternatives 

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

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

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

 

3.1. Població de disseny 

Tal com es detalla en l’Annex 2, la població de disseny per a la futura EDAR del 

municipi de Benavent de Segrià és de 2000 habitants. 

 

3.2. Cabals i dotacions 

Tal com es detalla en l’Annex 5, el cabal de disseny de la futura estació de depuració 

és de 326 m³/dia, tal com mostra la taula següent: 

 

Taula 1 Cabals de disseny 

Cabals  

Diari (m3/dia) 326 

Horari mig (m3/h) 13,5 
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3.3. Càrregues contaminats 

Tal com es detalla en l’Annex 5, les aportacions de contaminant en l'aigua que s’han 

considerat són de mitjana les descrites a la taula 2. Aquestes dades són els usuals en 

poblacions de mida similar. Per totes les dades es considerarà un factor punta de 1,3 

que pot arribar a coincidir amb el cabal punta. Així doncs, es tenen les següents 

càrregues contaminants: 

 

Taula 2 Càrregues contaminants de l’aigua d’entrada 

DADES DE CÀRREGUES 
CONTAMINANTS 

DBO5   

Concentració mitja 619,3 mg/l 

Concentració màxima 805,3 mg/l 

DQO   

Concentració mitja 1066,8 mg/l 

Concentració màxima 1387,2 mg/l 

SS   

Concentració mitja 364,8 mg/l 

Concentració màxima 548,3 mg/l 

Nitrogen total  

Concentració mitja 61,3 mg/l 

Concentració màxima 92,1 mg/l 

P   

Concentració mitja 12 mg/l 

Concentració màxima 18 mg/l 

 

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

són els següents: 

Taula 3 Objectius de qualitat de l’aigua de sortida 

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25,0 mg/l 

DQO 125,0 mg/l 

MES 35,0 mg/l 

NT 15,0 mg/l 

P 2,0 mg/l 

Sensibilitat Alta 

Sequedat de fangs >20,0% 

Fracció S.V. en fang tractat < 75,0% 

Eliminació DBO 96,0% 

Eliminació MES 90,0% 

Eliminació N 84,0% 
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4. Estudi d’alternatives 

4.1. Selecció general d’alternatives 

Aquest apartat té com a principal objectiu el decidir sobre la idoneïtat de la construcció 

d’una nova EDAR individual al municipi de Benavent de Segrià, o bé la unió del 

sistema de sanejament del poble amb alguna de les plantes de tractament d’aigües 

properes a la població. Pel que fa al possible aprofitament d’infraestructures ja 

existents, als terrenys propers trobem les següents estacions de depuració d’aigües 

residuals: 

 

Taula 4 Comparativa de les possibles alternatives d’unió a EDAR de municipis propers 

Rosselló   

Col·lectors   

Distancia: 2.5km oest 

Gravetat:  No, bombejar desnivell  total de 8.7 metres  

Obstacles:  Creua municipis Torre-serona, Torre Farrera i Rosselló. Sòls 
rústics. 

Capacitat    

DBO5:  91% 

DQO:  80% 

Cabal disseny:   96% 

Capacitat per 326m3/dia:  Insuficient 

  

Lleida  

Col·lectors Alternativa 1  

Distancia:  12km sud 

Gravetat:  Si  

Obstacles:  Creua municipis  de Torre-Serona i Lleida, l’autopista A2, la 
LP-9221 i el riu Segre. Sòls rústics i urbanitzables. 

Col·lectors Alternativa 2  

Distancia:  5km sud 

Gravetat:  Si  

Obstacles:  Creua municipis  terme municipal Torre-serona i Corbins. 
Zona no urbanitzable de protecció sectorial i espais oberts 

de protecció especial. 

Capacitat    

DBO5:  91% 

DQO:  80% 

Cabal disseny:  96% 

Capacitat per 326m3/dia: Suficient 
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La Portella  

Col·lectors   

Distancia: 5Km nord 

Gravetat:  No, bombejar desnivell  total de 12 metres  

Obstacles:  Creua el municipi de La portella. Sòls rústics i urbanitzables. 

Capacitat    

DBO5:  N/A 

DQO: N/A 

Cabal disseny:   70% 

Capacitat per 326m3/dia:  Insuficient 

  

Corbins  

Col·lectors   

Distancia: 5.2 Km SE 

Gravetat:  Si  

Obstacles:  Creua el municipi de La portella. Sòls rústics i 
urbanitzables. 

Capacitat    

DBO5:  96% 

DQO:  89% 

Cabal disseny:   73% 

Capacitat per 326m3/dia: Insuficient 

 

Cap de les estacions depuradores a excepció de la de Lleida té prou capacitat per 

acceptar les aigües residuals de Benavent de Segrià. En aquest sentit, descartem 

Lleida degut a la gran distància a que es troba i els obstacles que trobem a tot el 

recorregut amb l’elevat cost que això implica. La segona alternativa proposada per al 

cas particular de Lleida suposaria la canalització de les aigües residuals a través 

d’espais oberts no urbanitzables de tipus rústic i de protecció especial (de valor natural 

i de connexió). Observem també, en aquest darrer cas que l’abocament al Segre de 

les aigües residuals no aportaria cap benefici ja que actualment, les aigües s’aboquen 

al Reguer gran, que s’uneix al Segre aigües avall per tant la diferència no seria 

rellevant.  

 

Podem concloure per tant que la millor opció segueix sent la de projectar l’EDAR a 

Benavent de Segrià tal com s’estableix al PSARU 2005. S’exposaran a continuació les 

tres alternatives d’ubicació de les instal·lacions de depuració i també es proposaran 

diferents sistemes de tractament de les aigües residuals del terme municipal de 

Benavent de Segrià. 
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4.2. Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

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

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

poble no en disposa de cap. 

 

Per a la selecció de l’emplaçament més adient, hem seleccionat tres alternatives 

potencialment vàlides per a la ubicació de l’EDAR. Per determinar les alternatives 

s’han tingut en compte la topografia del terreny de la parcel·la, que haurà de mantenir 

una cota similar al llarg de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en 

l’execució de l’esplanada. També s’ha procurat establir les alternatives a parcel·les 

que disposen de l’espai suficient per a la implantació de les instal·lacions de depuració 

i són properes a les infraestructures viaries i els serveis de la zona. De forma 

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

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

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

procés de redacció per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya. L'avaluació bàsica d'aquestes possibles afectacions 

odoríferes s'ha realitzat a partir de les dades sobre vents dominants recollides als 

Anuaris de Dades Meteorològiques publicats pel Servei Meteorològics de Catalunya 

entre els períodes de 2008 i 2010. 

 

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

presentar afeccions a zones protegides incloses als ENPE, PEIN i Xarxa Natura 2000. 

En la visita realitzada a la zona d’estudi amb data de Maig de 2012, s’han observat les 

possibles parcel·les que compleixen amb els criteris anteriorment exposats, i es 

plantegen les següents alternatives d’ubicació de la EDAR.  

 

Cal remarcar que els tres primers trams de col·lector a l’inici del mateix serien comuns 

per a totes les alternatives. Aprofitant per tant una part del traçat dels col·lectors, els 

considerem un factor a tenir en compte per les alternatives d’ubicació però no es 

dedicarà un estudi d’alternatives únicament per a la seva disposició. 
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Imatge 1 Emplaçament de les diferents alternatives 

 

 

Des d’un principi s’ha decidit ubicar les alternatives a certa distància del Reguer gran 

pels següents motius: 

 Econòmic: El tram est/sud-est de l’actual xarxa de col·lectors que transporta 

les aigües residuals fins al Reguer gran està en bon estat. En canvi, el tram 

proper al nucli urbà de Benavent de segrià presenta danys i s’haurà de 

projectar igualment. Després de consultar la viabilitat d’una reutilització de 

l’actual xarxa (tram est/sud-est) per l’abocament de les aigües depurades, s’ha 

arribat a la conclusió que reutilitzant l’actual xarxa el pressupost es veu reduït 

de forma significant. 

 Contaminació odorífera: El riu Segre no passa per Benavent, per tant, el 

Reguer gran és l’únic punt d’abocament viable. No obstant això, aquest 

coincideix amb els límits del municipi a l’est. Tenint en compte la direcció del 

vent, majoritàriament en direcció est, el municipi de Corbins probablement 

presentaria queixes a curt termini en relació a la més que probable 

contaminació odorífera. 

 Us del sòl: Un altre factor important és que les zones properes al reguer són 

totes no urbanitzables i en alguns punts de protecció especial (Dins la 
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normativa sectorial d’espais oberts). En canvi, les zones que proposem 

presenten diversos tipus de sòl, més adequats per a la construcció de la EDAR.  

 

4.2.1 Alternativa 1 

La parcel·la corresponent a aquesta alternativa té la referència cadastral polígon 11, 

parcel·la 63, essent l’ús del sòl principalment de tipus agrari amb una superfície de 

21.949 m2. L’expropiació afectaria a un magatzem i un aparcament ocupant una 

extensió d’aproximadament 2000m2 . Considerem però que les infraestructures 

existents, pel fet d’estar al límit “est” del terreny, no afectarien la implantació de 

l’EDAR. 

 

Es troba a l’entrada “est” del nucli urbà, a l’altra banda de l’Avinguda de la pagesia 

(carretera d’Albesa) i al final del camí de les forques en direcció al reguer gran. Les 

terres que ocupa estan ubicades entre les de la picada i les forques, i a poca distància 

a l’oest de les línies d’alta tensió entre Vilanova de Segrià i Lleida. 

 

La parcel·la presenta una orografia amb lleugera pendent d’oest a est i el col·lector 

d’arribada s’hauria de bombejar des d’un punt ubicat a 246m al sud en direcció 

perpendicular al camí del les forques, fins arribar a l’estació de depuració d’aigües 

residuals. Pel que fa a les afeccions mediambientals, una vegada consultades les 

dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, es confirma que la 

parcel·la no es troba pròxima a zones protegides ni espais oberts de protecció especial 

i/o territorial. El terreny però es de tipus rústic i no urbanitzable. L’ús que es dona 

actualment al terreny correspon per tant a l’establert segons la normativa subsidiària 

de planejament.  

 

Pel que fa a l’accés, no es considera necessària l’habilitació de cap camí i no 

s’esperen afeccions sobre terrenys propers. Els serveis d’electricitat i abastament es 

situen propers a la finca, ja que es troba pròxima a la cooperativa agrícola i als tallers. 

Les dades de situació i disponibilitat de serveis han estat facilitades per les 

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

adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta alternativa d’ubicació de 

l’estació depuradora d’aigües residuals de Benavent de Segrià. 
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4.2.2 Alternativa 2 

La parcel·la corresponent a aquesta alternativa té la referència cadastral polígon 10, 

parcel·la 28, essent l’ús actual del sòl principalment de tipus agrari amb una superfície 

de 17.210 m2. Es troba a l’entrada sud-est del nucli urbà, a l’altra banda de l’Avinguda 

de la pagesia (carretera d’Albesa) i al final del primer desviament en direcció sud del 

camí de les forques. Les terres que ocupa estan ubicades a la picada i les forques, i a 

poca distància al sud-est del “taller”. 

 

L’expropiació no afectaria a cap instal·lació existent a la zona. Considerem però que 

l’ús que es dona al sòl actualment és molt diferent del determinat per les normes 

subsidiàries de planejament. El sòl és urbanitzable i està reservat a l’ús per a serveis 

tècnics i ambientals segons la normativa. D’una banda, la classificació del sòl és un fet 

positiu donada la nostra intenció de establir-hi l’EDAR. Però també suposa un 

problema degut a que uns 3000 m2  que es dediquen actualment al conreu de forma 

activa es veurien per tant afectats.  

 

La parcel·la presenta una orografia amb lleugera pendent d’oest a est i el col·lector 

d’arribada arribaria per gravetat. Pel que fa a les afeccions mediambientals, una 

vegada consultades les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat, es confirma que la parcel·la no es troba pròxima a zones protegides ni 

espais oberts de protecció especial i/o territorial.  

 

Pel que fa a l’accés, no es considera necessària l’habilitació de cap camí i no 

s’esperen afeccions sobre terrenys propers. Els serveis d’electricitat i abastament es 

situen propers al terreny, ja que es troba pròxim a unes instal·lacions agrícoles i als 

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

d’ubicació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Benavent de Segrià. 

 

4.2.3 Alternativa 3 

La parcel·la corresponent a aquesta alternativa té la referència cadastral polígon 8, 

parcel·la 5, essent l’ús del sòl principalment de tipus agrari amb una superfície de 

23.594 m2. Es troba a l’entrada sud del nucli urbà, a l’altra banda de la carretera 

d’Albesa i a la segona sortida direcció nord del camí del torricó, en direcció al reguer 

gran. Les terres que ocupa són 300m a l’est de la granja del pastisser. 
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L’expropiació no afectaria a cap instal·lació existent a la zona. Considerem però que 

l’ús que es fa del sòl és molt diferent del determinat per les normes subsidiàries de 

planejament. El sòl és urbanitzable i està reservat a l’ús per a serveis tècnics i 

ambientals segons la normativa. D’una banda, la classificació del sòl és un fet positiu 

donada la nostra intenció de establir-hi l’EDAR. Però també suposa un problema degut 

a que uns 9000 m2 es dediquen actualment al conreu de forma activa i es veurien 

afectats.  

 

La parcel·la presenta una orografia amb lleugera pendent de nord-oest a sud-est i el 

col·lector arribaria per gravetat fins arribar a l’estació de depuració d’aigües residuals. 

Pel que fa a les afeccions mediambientals, una vegada consultades les dades del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, es confirma que la parcel·la 

no es troba pròxima a zones protegides ni espais oberts de protecció especial i/o 

territorial.  

 

Pel que fa a l’accés, es considera necessària l’habilitació d’un camí perpendicular al 

camí del torricó en direcció nord.  Es veurien afectats el terrenys de tipus rústic propers 

al camí de Lleida just al costat dels tallers existents vora el camí del torricó. Els serveis 

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

granja del pastisser i dos tallers al sud de la parcel·la. En aquest cas però, la 

necessitat de crear un camí no definit actualment suposa la necessitat de prolongar les 

línies de serveis. Al plànol adjunt a l’apèndix 1 es pot observar la situació d’aquesta 

alternativa d’ubicació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Benavent de 

Segrià. 

 

4.2.4 Avaluació de les alternatives d’emplaçament 

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

establert un conjunt d’indicadors per poder determinar quin és l’emplaçament més 

adient per al projecte: 

 

 Accessibilitat: per determinar l’accessibilitat a les instal·lacions s’ha tingut en 

compte l’estat dels camins de terra o carreteres d’accés i l’impacte esperat de 

la maquinària al desplaçar-se dins la zona del projecte.  
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 Col·lectors: en el cas dels col·lectors es té en compte la distància dels 

col·lectors aigües amunt fins l’arribada a l’EDAR. Després de visitar el poble i 

parlar amb els pagesos de la zona podem concloure que una major distància 

de l’origen dels residus a l’estació depuradora suposa un major número de 

possibles problemàtiques a llarg termini. Casualment, en el moment de la visita 

a Benavent vam observar com un tram de la canalització havia sofert danys 

greus degut a un lleuger moviment de terres i el pas repetit d’unes ovelles. Per 

tant considerem que una extensió reduïda de la xarxa de col·lectors a través 

dels camps de la zona és un factor clarament positiu. 

 

 Distància a nucli urbà: per motius de tipus visual, paisatgístic però també 

econòmic, es considerarà la distància al centre urbà com un factor rellevant 

dins l’anàlisi multi criteri. En aquest cas, s’avalua la distància de les alternatives 

al nucli urbà ubicat al costat “oest” de la carretera de Torre-serona a Albesa. 

 

 Orografia: Es tindrà en compte el pendent i possibles obstacles a l’orografia de 

la zona per tal d’establir fins a quin punt el terreny es favorable a la construcció 

de l’EDAR. 

 

 Distància a serveis: Una major distància als serveis es considerarà un factor 

negatiu. La necessitat de manteniment i suport de les estacions aquí 

proposades requereix una reduïda distància a serveis. 

 

 Aprofitament parcel·la: Considerem l’eficiència i l’optimització de recursos 

com un factor de pes. En aquest sentit, l’ús de parcel·les amb un àrea 

excessiva es considera un factor negatiu. 

 

 Regulació vigent del sòl: Considerem important el respecte dels usos del sòl 

establerts a les normes subsidiàries del Sòl de 2002. Per aquest motiu, com 

més pròxim sigui el sòl a l’ús de tipus tècnic i de serveis, major serà la 

puntuació. 
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 Flexibilitat enfront ampliacions: Es tindrà en compte a l’hora de valorar les 

diferents alternatives la capacitat d’ampliar les instal·lacions que el terreny 

ofereix de forma natural. Es tindrà en compte tant l’àrea de les parcel·les 

utilitzades com la de les parcel·les més properes i la seves característiques.  

 

 Contaminació odorífera: Tot i disposar de vents favorables per a la 

construcció de l’EDAR a la zona de projecte, es considerarà la possible 

contaminació odorífera a grups aïllats de cases i possibles proteccions naturals 

que el terreny pugui oferir. Tal i com hem esmentat abans, hi ha hagut 

recentment una problemàtica deguda als danys d’un tram de l’existent 

canalització d’aigües residuals. En aquest sentit, vàrem observar que els 

pagesos a menys de 200m del tram es veien afectats per la situació encara 

que estiguessin ubicats al nord-oest (vents habituals NE). Per això es tindran 

no solament en compte els vents però també les afectacions a habitatges 

aïllats i dintre d’un rang de 200m. 

 

La metodologia a seguir determina un pes per a cada indicador (Imatge 2) i una 

avaluació sobre 5 punts en cada cas (essent 5 punts la millor qualificació possible). La 

suma ponderada per a cada cas ens proporciona el resultat final per a cada alternativa 

de l’estudi multi criteri. 

Imatge 2 Pes per indicador utilitzat al càlcul multi criteri 
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El següent quadre multi criteri recull una avaluació ponderada de tots els factors 

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

situació de l’EDAR de Benavent de Segrià:  

 

Taula 5 Quadre multi criteri ponderat amb les alternatives d'ubicació de l'EDAR 

Condicionant 
Pes 
(%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Puntuació 
sobre 5 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 5 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 5 

Puntuació 
ponderada 

Accessibilitat 12 4 0,48 4 0,48 2 0,24 

Col·lectors 12 2 0,24 4 0,48 4 0,48 

Distància a 
nucli urbà 

14 4 0,56 3 0,42 3 0,42 

Orografia 12 5 0,60 4 0,48 3 0,36 

Distància a 
serveis 

12 4 0,48 4 0,48 3 0,36 

Aprofitament 
parcel·la 

6 4 0,24 5 0,30 3 0,18 

Regulació 
vigent del Sòl 

6 2 0,12 5 0,30 4 0,24 

Flexibilitat 
enfront 

ampliacions 
10 5 0,50 3 0,30 4 0,50 

Contaminació 
odorífera 

16 3 0,48 5 0,80 4 0,64 

TOTAL 100   3,70   4,04   3,32 

 

Les conclusions de l’estudi multi criteri són les següents: 

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

depuració i la urbanització de la mateixa. Tot i així, observem que l’aprofitament 

de l’espai varia entre alternatives. La alternativa 2 és la que millor s’ajusta a 

l’espai delimitat per les parcel·les utilitzades. 

 

2. L’accés a la EDAR per a les dues primeres alternatives es durà a terme des de 

la carretera de les forques, mentre que per l’alternativa 3, es farà travessant el 

camí del torricó i l’extensió d’un dels camins perpendiculars existents. Les dues 

primeres alternatives presenten un accés fàcil i un bon estat de la carretera 

d’accés. En canvi, la tercera alternativa requereix l’habilitació d’un camí en 

condicions fins la zona de projecte. 

 

3. Les tres alternatives presenten una orografia poc accidentada i s’ajusten 

correctament a les condicions òptimes per a la implantació dels equips i 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 7.  Estudi d’alternatives 15 

urbanització de l’EDAR. Tot is ser un terreny favorable en totes les alternatives, 

un cop analitzat el terreny observem que el més favorable és el corresponent a 

l’alternativa 1. 

 

4. L’abocament de la depuradora es realitzarà cap al Reguer Gran des de tots els 

emplaçaments. L’impacte sobre els terrenys propers es considera similar per a 

totes les alternatives i per tant no es considera a l’estudi multi criteri. 

 

5. L’avaluació de les alternatives considera la proximitat al nucli urbà com a un 

factor rellevant. En aquest respecte considerem com a millor ubicació 

l’alternativa 1, tot i que es troba només a 180 metres de la segona alternativa i 

a 290 de la tercera. Considerem per tant, que a nivell d’impacte visual i 

econòmic aquesta primera alternativa és òptima. 

 

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

Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya, 

el vent predominant a la zona (Estació DQ – Benavent de Segrià) és el vent 

direcció E i NE, per la qual cosa, l’alternativa 1 és l’única que produiria 

afectació per olors. Concretament, aquesta afectaria a les cases de Vilaltella i 

els xalets del Remato, a l’est del terme municipal de Benavent de Segrià. Tot i 

això, tal i com hem esmentat abans, els habitatges a menys de 200m de les 

instal·lacions podrien veure’s afectats independentment de la direcció del vent. 

Per tant l’alternativa numero 2 resulta ser l’única que compleix tots dos 

requeriments de forma clara. 

 

7. Els aspectes mediambientals són molt similars per  totes les alternatives. En 

aquest sentit, cap de les alternatives suposa un impacte significatiu del medi 

segons els plans de protecció especial i territorial. Cal tenir en compte però, 

que les alternatives 2 i 3 es troben a terrenys urbanitzables mentre que la 

primera alternativa es troba a sòl rústic i per tant no urbanitzable. Aquest seria 

un factor clarament negatiu per l’alternativa 1.  

 

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

elèctriques existents properes a la zona de les alternatives 1, 2 i 3. Tot i així, 
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després de parlar amb propietaris de la zona podem establir que les 

alternatives 1 i 2 estan millor qualificades per a una ràpida connexió a la xarxa 

de serveis que no pas la tercera alternativa. No serà però fins al 

desenvolupament de la solució que es coneixerà amb detall la línia de 

subministrament a ser instal·lada per part de la companya subministradora 

Fecsa - Endesa. En quant al servei d’aigua potable s’hauria de fer un 

desviament del conducte que porta aigua potable a les instal·lacions properes 

situades a uns 150 metres per a les alternatives 1 i 2. Per a l’alternativa 3 

s’hauria de desviar des dels habitatges situats a la vora del camí del torricó. 

 

9. Referent als col·lectors podem determinar que les millors ubicacions son les de 

les alternatives 1 i 2. En el tercer cas, els col·lectors no podrien ser tots en 

gravetat i requeririen per tant de bombament al tram previ al sobreeixidor. 

 

D’acord amb el que hem exposat anteriorment, considerem que els factors de més pes 

a l’hora de prendre una decisió definitiva són els relacionats amb la possible afectació 

a la població del municipi de Benavent de Segrià i Corbins (colateral), tant en distància 

(efecte visual) com en contaminació odorífera, essent més favorable la ubicació de les 

alternatives 1 i 2 enfront de l’alternativa 3. 

 

El criteri de no inundabilitat no apareix ponderat, ja que l’inundabilitat no representa un 

problema en el nostre projecte. A l’Annex 6 es detalla l’estudi d’inundabilitat i el perquè 

no hi ha cap risc a tenir en compte en el nostre cas.  

 

Amb tot això es pot concloure que l’opció òptima serà l’alternativa 2. 

 

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

l’apèndix 1. 
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4.3. Alternatives de tractament de les aigües residuals de la nova EDAR 

L’elecció entre els possibles sistemes de depuració, passa primer per una fase de 

preselecció. En aquesta fase es té en compte la població de càlcul i la superfície 

requerida. Aquestes variables fan viables o inviables alguns tractaments per a les 

aigües residuals. Tal com s’ha comentat a l’Annex 2, la població equivalent per a la 

qual es dissenya la planta és de 2000 habitants equivalents. A la taula que es mostra a 

continuació es detallen diversitat de tractaments i les seves aplicacions en funció de la 

població equivalent.  

Taula 6 Valoració de mètodes de depuració en funció de la població (Collado, 1992) 

 

 

A continuació es detallen els diferents tractaments possibles: 

 

Taula 7 Llistat de possibles tractaments 

Llit de torba Llacuna aeròbia  

Filtre verd Llacuna facultativa 

Llit de joncs Llacuna anaeròbia  

Filtració ràpida Aeració perllongada 

Llacuna airejada Canal d’oxidació 

Tractament Fisicoquímic  

 

Ara es considerarà la necessitat de superfície per a cadascuna de les alternatives 

preseleccionades, en la Taula 6 es mostren les diferents superfícies necessàries. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 7.  Estudi d’alternatives 18 

 

Taula 8 Superfície necessària per als diversos mètodes de depuració (Collado, 1992) 

 

 

Les alternatives de Llit de torba, Llacuna airejada, Aeració perllongada i tractament 

Fisicoquímic són les que presenten majors avantatges respecte a la superfície 

requerida. El criteri de superfície requerida és clau ja que l’adquisició del sòl per a la 

construcció de la planta suposa una part significativa dels costos totals del projecte. En 

base de la població de disseny de l’estació depuradora, 2.000 habitants, es proposen 

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

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

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

 

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

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

centrífug de tipus “baby”. Per la proximitat al nucli urbà de les alternatives 

d’emplaçament de l’EDAR es proposa un sistema de desodorització mitjançant 

biofiltres a totes les alternatives de tractament de les aigües residuals. 
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A la taula 2 del present document es poden observar les dades de càrregues 

contaminats que s’utilitzaran per al dimensionament de l’EDAR de Benavent de Segrià. 

A continuació, es proposen dues alternatives de procés per a l’EDAR de Benavent de 

Segrià amb les instal·lacions de tractament de fangs. Cadascuna de les alternatives 

s’exposa diferenciant la línia d’aigua i línia de fangs, amb els càlculs justificatius en 

cada cas. 

 

4.3.1 Alternativa 1: Tractament amb llits activats 

Línia d’aigua 

Captació 

Pretractament 

Tractament primari 

Tractament biològic 

Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

 

I. Captació: 

Es connectarà amb el col·lector que recull les aigües residuals dels diferents punts 

d’abocament mitjançant l’execució d’un sobreeixidor capaç de captar els cabals 

superiors al cabal de dilució previst.  

 

II. Pretractament: 

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

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

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

elements mecànics dotat de reixes manuals de sòlids gruixos i fins. 

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

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

del canal, l’aigua es conduirà per gravetat fins als decantadors primaris i d’aquí als 

tancs de procés. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 7.  Estudi d’alternatives 20 

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

regular el cabal del tractament biològic. 

 

III. Tractament primari: 

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

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

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

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

la que es dimensiona i pels elements deflectors que provoquen un corrent 

ascendent en el que es desprèn la matèria decantable i flotant. 

 

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

gràcies a les pantalles deflectores de protecció, podent ampliar aquesta cambra 

segons les característiques de l’influent. Els sòlids decantables descendeixen 

lliscant per la superfície troncocònica de l’element separador, dipositant-se en la 

cambra o digestor. Al digestor es dipositen aquests sòlids i entren en fermentació 

anaeròbia. Al cap de cert temps o “període de maduració”, el pH s’eleva per 

damunt de 7 i la massa es conserva alcalina, accelerant-se el procés de 

mineralització o destrucció de la massa orgànica. 

 

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

80% del volum inicial. És important destacar que la separació de les cambres de 

sedimentació i digestió eviten els coneguts inconvenients propis de les foses 

sèptiques, assolint rendiments de l’ordre del 30% de reducció de la DBO5, del 65% 

de reducció de sòlids en suspensió i del 95% de sòlids decantables, permetent 

l’obtenció d’un efluent de bona qualitat i de característiques idònies per a ser 

tractat per via aeròbia. 

 

IV. Tractament biològic: 

Bombament de procés a llits bacterians. 

Filtres biològics: Llits bacterians. 

Decantació secundaria per a sedimentació de fangs. 
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A continuació s’exposa més detalladament cadascun dels elements que formen part 

del tractament biològic. 

 

- Bombament de procés a llits bacterians. 

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

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

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

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

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

asseguri les recirculacions que provenen de la decantació secundaria. 

 

- Filtres biològics: Llits bacterians. 

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

tractament de les aigües residuals amb contaminació orgànica. 

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

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

els seus processos de síntesis consumeix la càrrega orgànica contaminant. 

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

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

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

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

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

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

mitjançant distribuïdors dinàmics amb doble sistema de coixinets i accionats per 

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

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

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

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

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

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

de la matèria orgànica.  



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 7.  Estudi d’alternatives 22 

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

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

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

contacte de les aigües. 

L’aigua entra per la part superior del filtre i es repartida per la massa filtrant, 

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

Les aigües procedents dels filtres produeixen arrossegaments de la massa 

bacteriana, normalment constituïts per bactèries mortes parcialment 

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

una decantació secundaria. El reblert plàstic esta constituït per material de PVC 

amb gruixos, constituint un entramat de canalitzacions en forma hexagonal.  

 

- Decantador secundari 

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

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

De cadascun dels decantadors surt una canonada que permet realitzar la 

recirculació d’aigües cap als tancs de procés, garantint en aquests un nivell d’aigua 

suficient per a realitzar el bombament al filtre biològic. A cota superior i protegida 

per deflectors, l’aigua tractada sortirà del decantador cap l’arqueta de sortida de la 

planta. 

 

V. Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada 

S’ha previst una arqueta amb tres compartiments; el primer és una cambra seca 

per a la instal·lació del mesurador de cabal i el seu corresponent by-pass; un 

segon compartiment amb sobreeixidor on s’instal·larà l’equip de bombament 

d’aigua de servei per a la utilització interna de la planta; i un tercer compartiment 

amb la rampa de presentació i sortida de l’aigua tractada. 

 

Línia de fangs 

Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor 

Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat 
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Deshidratació de fangs 

Elevació i emmagatzematge en sitja dels fangs deshidratats 

Instal·lació de desodorització 

 

El tractament de fangs de l’estació depuradora estarà format pels següents elements: 

 

I. Bombament de fangs primaris i secundaris en excés a espessidor. 

Des dels decantadors primaris s’elevaran els fangs fins al espessidor mitjançant 

grups motobomba submergibles de canal obert amb les seves corresponents 

vàlvules de retenció i comporta. 

Per a l’extracció dels fangs en excés dels decantadors secundaris es preveuen 

altres grups de bombament de les mateixes característiques que els anteriors (un 

grup per a cada decantador). 

 

II. Espessiment de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en PRFV. El sobrenedant de 

l’espessidor serà conduit a capçalera de planta. 

 

III. Deshidratació de fangs 

Per a realitzar la deshidratació de fangs es proposa un (1) decantador centrífug. 

Els grups motobombes d’alimentació al decantador (1+1) seran de cargol 

helicoïdal. Tant el decantador centrífug com els grups motobombes s’ubicaran a 

l’edifici de serveis. S’utilitzarà polielectròlit per al condicionament de fangs 

mitjançant dues (1+1) bombes de membrana en funcionament alternatiu. L’equip 

automàtic de preparació de polielectrolit es situarà a l’edifici de serveis. 

 

IV. Elevació i emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats seran recollits del decantador centrífug mitjançant un cargol 

transportador sense fi i impulsats a la sitja amb un grup motobomba de tipus cargol 

helicoïdal. 
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V. Instal·lació de desodorització  

Per a realitzar la desodorització de l’espessidor i de l’interior de l’edifici .de 

pretractament i deshidratació, s’utilitzarà un sistema de biofiltre amb substrat 

vegetal. 

 

4.3.2 Alternativa 2: Fangs activats d’aeració prolongada en reactor-decantador 

concèntric 

 

Línia d’aigua 

Arqueta d’arribada 

Pou de bombament 

Pretractament 

Tractament biològic 

Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada 

 

I. Arqueta d’arribada 

L’aigua arriba a la planta mitjançant el col·lector de captació des del sobreeixidor 

projectat al col·lector unitari existent. L’obra és de planta rectangular i és on es retenen 

les substàncies gruixudes i voluminoses, mitjançant una reixa de desbast, dotada amb 

un cistell extraïble.  

 

II. Pou de bombament 

Estació d’elevació d’aigües brutes al pretractament. Dins del pou es situen equips de 

grups motobomba submergibles que permeten l’elevació de les aigües residuals amb 

la dilució de pluvials. 

 

III. Pretractament 
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Es tracta d’un sistema de pretractament compacte per a un cabal nominal d’aigües 

residuals d’acer inoxidable, que s’allotjarà a un nou edifici a construir. L’edifici es 

dimensiona per a contenir també els equips de deshidratació de fangs, bufadors i 

desodorització. 

 

El mòdul inclou els següents elements: 

 Sistema de desbast de fins amb tamís de cargol amb compactació de muntatge 

en carcassa, incloent sistema de transport i compactació dels sòlids, proveït de 

neteja en zona compactació i un grau de deshidratació i compactació entre el 

30 i el 45%.  

 Zona del desorrador de tipus longitudinal amb coberta desmuntable i sistema 

d’injecció d’aire per a la separació d’orgànics de la sorra i flotació de greixos, i 

sobrenedants amb un grau de separació 90%. 

 Zona de desgreixatge lateral i paral·lel al desorrador amb rasqueta automàtica 

de separació de greixos. 

 Separador de greixos i contenidors. 

 

IV. Tractament biològic 

Just abans d’arribar al reactor biològic s’ha projectat un sobreeixidor que evacuï els 

cabals que sobrepassin el cabal punta pel que s’ha projectat l’element.  

D’aquesta manera, l’aigua que no s’hagi de tractar passa al pou de connexió de 

bypass del biològic. Aquest sobreeixidor serveix també com a bypass del reactor 

biològic utilitzant una comporta manual. 

El sistema emprat per aconseguir la reacció es basa en l’oxigenació per aire insuflat 

per un grup moto – bufador i repartit al mòdul mitjançant difusors instal·lats al fons del 

tanc en petites i mitjanes bombolles, assegurant el desenvolupament i vida de 

microorganismes necessaris per al tractament biològic. Dintre del mateix mòdul, l’aigua 

flueix des de la zona d’aeració fins l’interior del decantador, on romandrà un temps 

prèviament calculat i especificat als fulls tècnics. Els fangs es van decantant fins al 

fons del decantador tronco–cònic i des d’aquest mitjançant una bomba tipus mamut, 

són reenviats a la zona d’aeració per a activar els fangs frescos. 

Els fangs excedents són bombejats fins a l’espessidor estàtic. 
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L’evacuació de l’aigua per efecte pistó, va sortint del mòdul de depuració fins a 

l’arqueta de sortida d’aigua tractada de la planta. 

Es realitzarà una dosificació de clorur fèrric com a complement de la reducció de fòsfor 

per via biològica. 

Les instal·lacions de clorur fèrric (dipòsit, bombes dosificadors, bufadors) s’ubicaran a 

l’edifici a construir. 

 

V. Arqueta de presentació i dipòsit d’aigua tractada. 

La definició de la restitució al medi de l’aigua tractada serà la mateixa que en 

l’alternativa 1. 

 

Línia de fangs 

Espessit de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat 

Deshidratació de fangs 

Emmagatzematge de fangs 

Instal·lació de desodorització 

 

I. Espessit de fangs per gravetat amb dipòsit prefabricat. 

S’instal·larà un espessidor de gravetat construït en PRFV. El sobrenedant de 

l’espessidor serà recollit per un canal perimetral tipus Thompson i conduit a capçalera 

de planta. 

La funció principal del dipòsit espessidor serà obtenir fangs espessits més homogenis 

en quant a la concentració, i d’aquesta manera millorar el rendiment de l’equip de 

deshidratació de fangs. 

A més a més, permetrà l’emmagatzematge dels fangs que provenen del mòdul biològic 

durant un període de temps curt (per exemple, caps de setmana, avaria d’equips,..etc.) 

mantenint el règim de purgues. 

Els fangs de d’aquest dipòsit seran impulsats cap l’equip de deshidratació mitjançant 

els grups motobombes d’alimentació al decantador centrífug. 
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II. Deshidratació de fangs 

Per a realitzar la deshidratació de fangs es proposa un (1) decantador centrífug.  

Els grups motobombes d’alimentació al decantador seran de cargol helicoïdal. 

Tant el decantador com els grups motobombes s’ubicaran al nou edifici. 

En cas d’avaria del decantador centrífug, el fangs espessits s’extrauran de l’espessidor 

i es realitzarà la deshidratació de fangs en una EDAR propera a aquesta. 

S’utilitzarà polielectrolit per al condicionament de fangs, situant-se les bombes 

dosificadores de cargol helicoïdal i l’equip automàtic de preparació de polielectrolit a 

l’interior del nou edifici de serveis. 

 

III. Emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats seran recollits del decantador centrífug mitjançant un cargol 

transportador sense fi i impulsats a la sitja amb un grup motobomba tipus cargol 

helicoïdal. 

 

IV. Instal·lació de desodorització  

El sistema de dosodorització serà el mateix que en l’alternativa 1 adaptat els volums 

d’aire a tractar de l’espessidor i de les zones de l’interior de l’edifici corresponent a 

pretractament i deshidratació. 

 

4.3.3 Avaluació de les alternatives de tractament 

Per avaluar les dues alternatives per al tractament d’aigües residuals aquí proposades 

ens basem en la mateixa metodologia utilitzada anteriorment  i utilitzem els següents 

indicadors: 

 Costos d’implementació 

 Superfície d’implantació 

 Costos manteniment 

 Consum energètic 

 Adequació a càrregues contaminants 
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 Volum de fangs a tractar 

 Integració visual 

 

Imatge 3 Pes per indicador utilitzat al càlcul multi criteri 

 

 

A partir d’aquest anàlisi es poden extreure les següents conclusions: 

1. El consum energètic de l’alternativa 1 és menor que per a l’alternativa 2. 

2. L’alternativa 2 requereix d’una superfície d’implantació i uns costos menors que 

l’alternativa 1. 

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

manteniment. 

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

càrregues contaminants presents a les aigües residuals a tractar. 

 

Per tant, considerant les conclusions anteriorment exposades, sobretot l’últim punt, 

s’escull com a solució l’alternativa 2 de tractament. No seria òptim aplicar un 

tractament que no s’ajusta a les càrregues contaminants en l’aigua residual. 

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

proposades, es realitza una comparació multi criteri entre les dues alternatives 

exposades, tal com es mostra a la taula següent: 
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Taula 9 Quadre multi criteri ponderat amb les alternatives de tractament de l'EDAR 

Condicionant Pes (%) 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Puntuació 
sobre 5 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 5 

Puntuació 
ponderada 

Costos d'implantació 14 3 0,42 4 0,56 

Costos manteniment 16 2 0,32 3 0,48 

Superfície d'implantació 12 3 0,36 4 0,48 

Adequat a càrregues 
contaminants 

20 2 0,40 4 0,80 

Consum energètic 16 4 0,64 3 0,48 

Volum de fangs a tractar 12 4 0,48 3 0,36 

Integració visual 10 3 0,30 4 0,40 

TOTAL 100  2,92  3,56 

 

Com es pot apreciar els resultats de l’alternativa 2 són considerablement millors, per 

tant, serà el tractament a implantar. 

 

Podem concloure, per tant, que la millor alternativa referent a la ubicació del projecte 

serà la numero 2 mentre que en el cas del tractament a seguir ens decantem pels 

fangs activats d’aeració prolongada en reactor-decantador concèntric 
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1. Introducció 

Amb la finalitat de descriure visualment els punts més característics de la zona on 

s’efectuaran les obres de l’estació depuradora d’aigües residuals de Benavent de 

Segrià s’han efectuat diverses presses fotogràfiques a l’àmbit d’actuació. Les imatges 

fotogràfiques han estat preses mitjançant una càmera reflex digital i descarregades 

amb el software de suport. A continuació s’adjunta un plànol de situació de les 

diferents presses fotogràfiques i posteriorment les fotografies obtingudes. 
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Fotografia 1 Desviació sud i taller  – Camí de les forques  

 

 

Fotografia 2 Camí d’arribada a zona de projecte  

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 8. Reportatge fotogràfic 3 

 

Fotografia 3 Entrada a terreny de projecte vista de la parcel·la  

 

 

Fotografia 4 Vista interior de la parcel·la (orientació NW) amb el taller al fons   
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Fotografia 5 Vista exterior de la parcel·la (orientació W) i terreny d’actual ús agrari 

 

 

Fotografia 6 Vista interior de la parcel·la (orientació SW) 
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Fotografia 7 Vista exterior parcel·la. Costat oposat del camí d’arribada (orientació NW) 

 

 

Fotografia 8 Correus Parcel·la adjacent 
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Fotografia 9 Canalització d’aigües residuals al descobert tram zona “tallers” 

 

 

Fotografia 10 Reguer gran aigües avall 
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Fotografia 11 Reguer Gran aigües amunt 

 

 

Fotografia 12 Punt d’abocament d’aigües residuals al Reguer gran 
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1. Introducció 

A aquest annex es presenten els paràmetres de disseny del procés de tractament de 

les aigües residuals proposat per l’EDAR de Benavent de Segrià. 

 

2. Cabals de disseny 

Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la 

definició dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació 

depuradora d'aigües residuals de Benavent de Segrià: 

 

 Cabal mig diari de disseny (Qd): és el cabal mig diari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col∙lector i que es tracten a la planta 

depuradora. S'expressa en m3/d. 

 

 Cabal mig horari de disseny (Qh): és el cabal mig horari d'aigües residuals 

(urbanes més industrials) que circulen pel col∙lector i que es tracten a la planta 

depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, Qd/24. 

S'expressa en m3/h. 

 

 Cabal punta horari de disseny (Qp): és el màxim cabal que, en un determinat 

moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el 

cabal mig horari per el factor punta obtingut a partir de recomanacions de la 

bibliografia i de l’Agència Catalana de l’Aigua. S’ha aplicat un factor de 2,5. 

 

 Cabal de dilució (Qmax): 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 5 vegades el Qd en 

els trams de gravetat. S'expressa en m3/h. L’elecció del Factor de Dilució s’ha fet 

seguint les recomanacions de la bibliografia i de l’ACA. 
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 A partir de les dades exposades a l’Annex 5 “Caracterització de les aigües”, es 

conclou que el cabal diari de disseny de l’EDAR serà de 326 m3/d. 

 

Taula 1 Dades de població i cabals de disseny. 

Concepte Valor Unitats 

Població futura 2.000 hab. 

Població equivalent futura  3.365 hab. 

Dotació per habitant 163 l/hab.dia 

Cabal diari mig, Qd 326 m3/dia 

Cabal horari mig, Qh 13,58 m3/h. 

Cabal punta, Qp 33,96 m3/h. 

Cabal màxim, dilució Qmax 67,92 m3/h. 

 

Per determinar el total d’habitants equivalents hem seguit la següent equació (h-e): 

h-e:   DBO5 (mg / l) x Qd (m
3 / dia.) / (60g / hab·dia) = 619,3 x 326 / 60 = 3365 h-e 

 

3. Carregues contaminats 

Tal com es mostra en l’Annex 5, s’han adoptat els següents valors de càrregues 

contaminats a partir dels resultats de l’extrapolació de dades de poblacions de la 

mateixa zona i amb una població semblant a Benavent de Segrià. 

 

Taula 2 Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR 

DADES DE CÀRREGUES CONTAMINANTS 

DBO5   

Concentració mitja 619,3 mg/l 

Concentració màxima 805,3 mg/l 

DQO   

Concentració mitja 1066,8 mg/l 

Concentració màxima 1387,2 mg/l 

SS   

Concentració mitja 364,8 mg/l 

Concentració màxima 548,3 mg/l 

Nitrogen total  
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Concentració mitja 61,3 mg/l 

Concentració màxima 92,1 mg/l 

P   

Concentració mitja 12 mg/l 

Concentració màxima 18 mg/l 
 

 

4. Objectius de qualitat 

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

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

les aigües residuals urbanes. 

 

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

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

OBJECTIUS DE QUALITAT 

DBO5 25,0 mg/l 

DQO 125,0 mg/l 

MES 35,0 mg/l 

NT 15,0 mg/l 

P 2,0 mg/l 

Sensibilitat Alta 

Sequedat de fangs >20,0% 

Fracció S.V. en fang tractat < 75,0% 

Eliminació DBO 96,0% 

Eliminació MES 90,0% 

Eliminació N 84,0% 
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1. Objecte 

En aquest annex s’exposen els càlculs hidràulics necessaris per a la definició de la 

línia piezomètrica de la planta de depuració de Benavent de Segrià. 

També, es defineixen les característiques hidràuliques que han de tenir els equips 

electromecànics de l’EDAR. 

 

2. Dades de partida 

A l’estudi desenvolupat en l’Annex 5, Caracterització de les aigües, es determinen els 

següents cabals de disseny: 

Volum diari d’aigua a tractar:   326 m3/dia 

Cabal mig: Qm:    13,58 m3/h 

Cabal punta (2,5 x Qm): Qp   33,96 m3/h 

Cabal màxim de dilució (5 x Qm): Qd  67,92 m3/h 

Cabal màxim d’elevació i pretractament: 67,92 m3/h 

Cabal màxim a tractament biològic:  33,96 m3/h 

 

3. Col·lector d’arribada a l’EDAR 

S’ha projectat un col·lector de PEAD corrugat d’alta densitat per gravetat des del punt 

d’abocament situat aigües amunt i que enllaça amb un segon punt d’abocament fins a 

arribar a l’EDAR.  

Aquest col·lector consta de 3 parts diferenciades: 

1. Baixant del nucli urbà de Benavent de Segrià (punt abocament nº1). 

2. Baixant de l’àrea coneguda com els “tallers” (punt abocament nº2). 

3. Col·lector principal des de el punt d’unió dels trams previs fins a l’EDAR. 

S’ha dimensionat les canonades a partir del cabal de disseny (Qd = 67,92 m3/h = 0,019 

m3/s) i deixant un cabal addicional suficient per suportar les avingudes per pluja. Tenint 

en compte que la xarxa unitària de Benavent de Segrià consta de canonades DN-400 

en els trams que arriben als diferents punts d’abocament, aquestes seran les que 

emprarem en els col·lectors, excepte al baixant de l’àrea dels “tallers” on s’instal·larà 
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DN-160 i el darrer tram (després de la unió dels DN-400 i DN-160) on s’instal·larà DN-

500 . 

Es considera que a al punt d’abocament més allunyat es reben 4/5 del cabal total, per 

tant, abans no es trobin els cabals, aquests seran de 0.0152 i 0,0038 m3/s. Per raons 

de manteniment, es col·locaran com a mínim un pou cada 50 metres si el col·lector no 

pateix cap variació de pendent o de direcció considerables.  

Es considera que la màxima capacitat de transport del col·lector correspon a un 

percentatge d’ompliment del 80%. Per al càlcul de canonada a secció parcialment 

plena s’utilitza la formula de Manning. Es comprova que no se sobrepassin els nivells 

adequats en cap dels trams. 

 

3.1. Hipòtesis de càlcul 

El dimensionament hidràulic dels col∙lectors de gravetat s’ha realitzat amb les 

següents hipòtesis: 

•  Funcionament en làmina lliure. 

•  Règim uniforme.  

•  Formulació de Manning.  

•  Velocitat mínima superior a 0,5 m/s amb cabal mig.  

•  Velocitat màxima inferior a 3 m/s a cabal mig.  

•  Calat inferior al 75% del diàmetre.  

•  Pendents superiors a 0,50%. 
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3.2.  Col·lector principal (punt d’abocament nº1) – 1er Tram  

El col·lector principal comença al punt d’abocament situat més a l’oest. Té una longitud 

de 180m i una pendent del 3.70 %. Al llarg del tram hi ha pous de registre cada 50m. 

Trobem per tant 5 pous de registre, essent el darrer unicament a 30m del quart. Totes 

les dades es recullen en el següent quadre. 

Tram d'enllaç de 180.00 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.0152 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 3.70 %

Radi interior: 0.17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.02 2.69 154.16 0.00 0.154 0.011 1.37 0.00 2.35 5.00%

0.03 2.50 143.13 0.00 0.220 0.022 2.14 0.01 10.23 10.00%

0.05 2.35 134.43 0.01 0.272 0.032 2.76 0.02 23.81 15.00%

0.07 2.21 126.87 0.01 0.317 0.041 3.28 0.04 42.90 20.00%

0.09 2.09 120.00 0.02 0.358 0.050 3.74 0.07 67.11 25.00%

0.10 1.98 113.58 0.02 0.396 0.058 4.14 0.10 95.94 30.00%

0.12 1.88 107.46 0.03 0.433 0.066 4.50 0.13 128.82 35.00%

0.14 1.77 101.54 0.03 0.468 0.073 4.81 0.17 165.10 40.00%

0.15 1.67 95.74 0.04 0.503 0.080 5.09 0.20 204.06 45.00%

0.17 1.57 90.00 0.05 0.537 0.086 5.33 0.24 244.96 50.00%

0.19 1.47 84.26 0.05 0.571 0.091 5.54 0.29 286.95 55.00%

0.21 1.37 78.46 0.06 0.606 0.095 5.72 0.33 329.15 60.00%

0.22 1.27 72.54 0.06 0.641 0.099 5.86 0.37 370.58 65.00%

0.24 1.16 66.42 0.07 0.678 0.101 5.97 0.41 410.18 70.00%

0.26 1.05 60.00 0.07 0.716 0.103 6.04 0.45 446.74 75.00%

0.27 0.93 53.13 0.08 0.757 0.104 6.08 0.48 478.88 80.00%

0.29 0.80 45.57 0.08 0.802 0.104 6.07 0.50 504.83 85.00%

0.31 0.64 36.87 0.09 0.854 0.102 6.00 0.52 522.15 90.00%

0.32 0.45 25.84 0.09 0.920 0.098 5.84 0.53 526.42 95.00%

0.34 0.00 0.00 0.09 1.074 0.086 5.33 0.49 489.92 100.00%

Diàmetre (mm): DN-400

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      214,07 m 

Cota d’abocament al pou de registre de final del baixant és de: 207,41 m 
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3.3.  Col·lector principal – 2on Tram 

El col·lector principal continua en el punt d’unió amb el seguent tram del col·lector, 

amb pendent i direccio lleugerament diferents. Aquest tram té una longitud de 140 

metres i conté 4 pous de registre contant l’inicial i el d’unió amb el següent tram. 

Aquest tram té una pendent del 3,20%. 

Totes les dades es recullen en el següent quadre. 

Tram d'enllaç de 140.00 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.0152 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 3.20 %

Radi interior: 0.17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.02 2.69 154.16 0.00 0.154 0.011 1.27 0.00 2.19 5.00%

0.03 2.50 143.13 0.00 0.220 0.022 1.99 0.01 9.51 10.00%

0.05 2.35 134.43 0.01 0.272 0.032 2.56 0.02 22.15 15.00%

0.07 2.21 126.87 0.01 0.317 0.041 3.05 0.04 39.90 20.00%

0.09 2.09 120.00 0.02 0.358 0.050 3.48 0.06 62.41 25.00%

0.10 1.98 113.58 0.02 0.396 0.058 3.85 0.09 89.22 30.00%

0.12 1.88 107.46 0.03 0.433 0.066 4.18 0.12 119.80 35.00%

0.14 1.77 101.54 0.03 0.468 0.073 4.47 0.15 153.54 40.00%

0.15 1.67 95.74 0.04 0.503 0.080 4.73 0.19 189.78 45.00%

0.17 1.57 90.00 0.05 0.537 0.086 4.96 0.23 227.81 50.00%

0.19 1.47 84.26 0.05 0.571 0.091 5.15 0.27 266.86 55.00%

0.21 1.37 78.46 0.06 0.606 0.095 5.32 0.31 306.10 60.00%

0.22 1.27 72.54 0.06 0.641 0.099 5.45 0.34 344.63 65.00%

0.24 1.16 66.42 0.07 0.678 0.101 5.55 0.38 381.46 70.00%

0.26 1.05 60.00 0.07 0.716 0.103 5.62 0.42 415.46 75.00%

0.27 0.93 53.13 0.08 0.757 0.104 5.65 0.45 445.35 80.00%

0.29 0.80 45.57 0.08 0.802 0.104 5.64 0.47 469.48 85.00%

0.31 0.64 36.87 0.09 0.854 0.102 5.58 0.49 485.59 90.00%

0.32 0.45 25.84 0.09 0.920 0.098 5.43 0.49 489.56 95.00%

0.34 0.00 0.00 0.09 1.074 0.086 4.96 0.46 455.61 100.00%

Diàmetre (mm): DN-400

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      207,41 m 

Cota d’abocament al pou de registre de final del baixant és de: 202,92 m 
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3.4. Col·lector principal – 3er Tram  

El col·lector principal en aquest tram té una longitud de 120 metres i conté els pous de 

registre del 8 al 11, incloent el primer que enllaça amb el tram anterior i el d’unió amb 

el següent tram. Aquest tram té una pendent del 2,7%. Totes les dades es recullen en 

el següent quadre. 

 

Tram d'enllaç de 120.00 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.0152 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 2.70 %

Radi interior: 0.17 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.02 2.69 154.16 0.00 0.154 0.011 1.17 0.00 2.01 5.00%

0.03 2.50 143.13 0.00 0.220 0.022 1.83 0.01 8.74 10.00%

0.05 2.35 134.43 0.01 0.272 0.032 2.35 0.02 20.34 15.00%

0.07 2.21 126.87 0.01 0.317 0.041 2.80 0.04 36.65 20.00%

0.09 2.09 120.00 0.02 0.358 0.050 3.19 0.06 57.33 25.00%

0.10 1.98 113.58 0.02 0.396 0.058 3.54 0.08 81.96 30.00%

0.12 1.88 107.46 0.03 0.433 0.066 3.84 0.11 110.04 35.00%

0.14 1.77 101.54 0.03 0.468 0.073 4.11 0.14 141.03 40.00%

0.15 1.67 95.74 0.04 0.503 0.080 4.35 0.17 174.32 45.00%

0.17 1.57 90.00 0.05 0.537 0.086 4.56 0.21 209.25 50.00%

0.19 1.47 84.26 0.05 0.571 0.091 4.73 0.25 245.12 55.00%

0.21 1.37 78.46 0.06 0.606 0.095 4.89 0.28 281.17 60.00%

0.22 1.27 72.54 0.06 0.641 0.099 5.01 0.32 316.56 65.00%

0.24 1.16 66.42 0.07 0.678 0.101 5.10 0.35 350.39 70.00%

0.26 1.05 60.00 0.07 0.716 0.103 5.16 0.38 381.63 75.00%

0.27 0.93 53.13 0.08 0.757 0.104 5.19 0.41 409.08 80.00%

0.29 0.80 45.57 0.08 0.802 0.104 5.18 0.43 431.25 85.00%

0.31 0.64 36.87 0.09 0.854 0.102 5.12 0.45 446.04 90.00%

0.32 0.45 25.84 0.09 0.920 0.098 4.99 0.45 449.69 95.00%

0.34 0.00 0.00 0.09 1.074 0.086 4.56 0.42 418.51 100.00%

Diàmetre (mm): DN-400

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      202,92 m 

Cota d’abocament al pou de registre de final del baixant és de: 199,61 m 
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3.5. Ramal de connexió amb punt d’abocament nº2  

Aquest baixant uneix els segon punt d’abocament amb el col·lector principal. Aquest 

tram té una longitud de 78.25 metres i conté 3 pous de registre incloent el darrer que 

enllaça amb el tercer tram del col·lector principal. Aquest tram té una pendent del 

1.8%. 

Tram d'enllaç de 78.25 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.0038 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 1.80 %

Radi interior: 0.07 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.01 2.69 154.16 0.00 0.062 0.004 0.52 0.000 0.15 5.00%

0.01 2.50 143.13 0.00 0.089 0.009 0.81 0.001 0.63 10.00%

0.02 2.35 134.43 0.00 0.110 0.013 1.05 0.001 1.48 15.00%

0.03 2.21 126.87 0.00 0.128 0.017 1.25 0.003 2.66 20.00%

0.03 2.09 120.00 0.00 0.145 0.020 1.42 0.004 4.16 25.00%

0.04 1.98 113.58 0.00 0.160 0.024 1.58 0.006 5.95 30.00%

0.05 1.88 107.46 0.00 0.175 0.027 1.71 0.008 7.99 35.00%

0.06 1.77 101.54 0.01 0.189 0.030 1.83 0.010 10.24 40.00%

0.06 1.67 95.74 0.01 0.203 0.032 1.94 0.013 12.65 45.00%

0.07 1.57 90.00 0.01 0.217 0.035 2.03 0.015 15.19 50.00%

0.08 1.47 84.26 0.01 0.231 0.037 2.11 0.018 17.79 55.00%

0.08 1.37 78.46 0.01 0.245 0.038 2.18 0.020 20.41 60.00%

0.09 1.27 72.54 0.01 0.259 0.040 2.23 0.023 22.98 65.00%

0.10 1.16 66.42 0.01 0.274 0.041 2.27 0.025 25.44 70.00%

0.10 1.05 60.00 0.01 0.289 0.042 2.30 0.028 27.70 75.00%

0.11 0.93 53.13 0.01 0.306 0.042 2.32 0.030 29.70 80.00%

0.12 0.80 45.57 0.01 0.324 0.042 2.31 0.031 31.31 85.00%

0.12 0.64 36.87 0.01 0.345 0.041 2.28 0.032 32.38 90.00%

0.13 0.45 25.84 0.01 0.371 0.040 2.22 0.033 32.64 95.00%

0.14 0.00 0.00 0.01 0.434 0.035 2.03 0.030 30.38 100.00%

Diàmetre (mm): DN-160

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      201,00 m 

Cota d’abocament al pou de registre de final del baixant és de: 199,61 m 
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3.6. Col·lector principal – 4rt Tram  

El col·lector principal en aquest punt rep l’aigua del baixant que prové de tots dos 

punts d’abocament, de manera que el seu cabal passa a ser de 0,019 m3/s. Aquest 

tram té una longitud de 100 metres i conté els pous de registre del 11 al 13, incloent el 

primer que enllaça amb el tram anterior i el d’unió amb el següent tram. Aquest tram té 

una pendent del 1.7%. Totes les dades es recullen en el següent quadre. 

 

Tram d'enllaç de 100.00 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.019 m3/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 3.60% 1.73 %

Radi interior: 0.21 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.02 2.69 154.16 0.00 0.189 0.014 1.07 0.00 2.78 5.00%

0.04 2.50 143.13 0.01 0.270 0.027 1.68 0.01 12.10 10.00%

0.06 2.35 134.43 0.01 0.334 0.039 2.16 0.03 28.16 15.00%

0.08 2.21 126.87 0.02 0.389 0.051 2.57 0.05 50.74 20.00%

0.11 2.09 120.00 0.03 0.440 0.062 2.93 0.08 79.37 25.00%

0.13 1.98 113.58 0.03 0.487 0.072 3.25 0.11 113.46 30.00%

0.15 1.88 107.46 0.04 0.532 0.081 3.53 0.15 152.35 35.00%

0.17 1.77 101.54 0.05 0.575 0.090 3.77 0.20 195.25 40.00%

0.19 1.67 95.74 0.06 0.618 0.098 3.99 0.24 241.33 45.00%

0.21 1.57 90.00 0.07 0.660 0.105 4.18 0.29 289.70 50.00%

0.23 1.47 84.26 0.08 0.702 0.111 4.35 0.34 339.36 55.00%

0.25 1.37 78.46 0.09 0.744 0.117 4.48 0.39 389.26 60.00%

0.27 1.27 72.54 0.10 0.788 0.121 4.60 0.44 438.26 65.00%

0.29 1.16 66.42 0.10 0.833 0.124 4.68 0.49 485.09 70.00%

0.32 1.05 60.00 0.11 0.880 0.127 4.74 0.53 528.34 75.00%

0.34 0.93 53.13 0.12 0.930 0.128 4.77 0.57 566.34 80.00%

0.36 0.80 45.57 0.13 0.985 0.127 4.76 0.60 597.03 85.00%

0.38 0.64 36.87 0.13 1.049 0.125 4.70 0.62 617.52 90.00%

0.40 0.45 25.84 0.14 1.130 0.120 4.58 0.62 622.57 95.00%

0.42 0.00 0.00 0.14 1.319 0.105 4.18 0.58 579.39 100.00%

0.33 0.99 56.80 0.12 0.903 0.127 4.76 0.55 547.20 77.38%

Diàmetre (mm): DN-500

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      199,61 m 

Cota d’abocament al pou de registre de final del baixant és de: 198,34 m 
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3.7. Col·lector principal – 5è Tram 

Aquest tram es el darrer i té una longitud de 60 metres. Conté els pous de registre del 

13 al 14, incloent el primer que enllaça amb el tram anterior i el darrer que porta les 

aigues a l’EDAR. Aquest tram té una pendent del 1,7%. Totes les dades es recullen en 

el següent quadre. 

 

Tram d'enllaç de 60 m

    DADES :

Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.019 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 3.92% 1.70 %

Radi interior: 0.21 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.02 2.69 154.16 0.00 0.189 0.014 1.06 0.00 2.76 5.00%

0.04 2.50 143.13 0.01 0.270 0.027 1.66 0.01 11.99 10.00%

0.06 2.35 134.43 0.01 0.33 0.04 2.14 0.03 27.92 0.15

0.08 2.21 126.87 0.02 0.389 0.051 2.55 0.05 50.30 20.00%

0.11 2.09 120.00 0.03 0.440 0.062 2.90 0.08 78.68 25.00%

0.13 1.98 113.58 0.03 0.487 0.072 3.22 0.11 112.48 30.00%

0.15 1.88 107.46 0.04 0.532 0.081 3.49 0.15 151.02 35.00%

0.17 1.77 101.54 0.05 0.575 0.090 3.74 0.19 193.55 40.00%

0.19 1.67 95.74 0.06 0.618 0.098 3.96 0.24 239.23 45.00%

0.21 1.57 90.00 0.07 0.660 0.105 4.15 0.29 287.17 50.00%

0.23 1.47 84.26 0.08 0.702 0.111 4.31 0.34 336.40 55.00%

0.25 1.37 78.46 0.09 0.744 0.117 4.45 0.39 385.87 60.00%

0.27 1.27 72.54 0.10 0.788 0.121 4.56 0.43 434.44 65.00%

0.29 1.16 66.42 0.10 0.833 0.124 4.64 0.48 480.87 70.00%

0.32 1.05 60.00 0.11 0.880 0.127 4.70 0.52 523.73 75.00%

0.34 0.93 53.13 0.12 0.930 0.128 4.72 0.56 561.41 80.00%

0.36 0.80 45.57 0.13 0.985 0.127 4.72 0.59 591.83 85.00%

0.38 0.64 36.87 0.13 1.049 0.125 4.66 0.61 612.14 90.00%

0.40 0.45 25.84 0.14 1.130 0.120 4.54 0.62 617.14 95.00%

0.42 0.00 0.00 0.14 1.319 0.105 4.15 0.57 574.35 100.00%

Diàmetre (mm): DN-500

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

Com es pot observar als càlculs anteriors, el col·lector es capaç de transportar el cabal 

màxim de la xarxa de sanejament. 

 

Cota d’entrada al col·lector és de:      197,37 m 

Cota d’abocament al pou de registre de final del baixant és de: 196,37 m 
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3.8. Sobreeixidor i by-pass general de l’EDAR 

Per a permetre que el cabal d’entrada a l’EDAR sigui el cabal màxim de disseny de 

dilució per a un període de pluja (Qd = 67,92 m3/h) s’executa l’arqueta de sobreeixidor. 

Les dades de partida per a dimensionar el sobreeixidor són: 

Cabal màxim d’arribada pel col·lector:    1.758 m3/h 

Cabal màxim de dilució a tractar EDAR (5 x Qm): Qd  67,92 m3/h 

Cabal màxim a alleujar amb l’EDAR en servei:   1.690 m3/h 

 

Es tracta d’un sobreeixidor lateral, i per tant s’aplica la següent fórmula : 

ghmLhQ 2  

on, 

:  coeficient que depèn del tipus de regim i de la relació d’alçades de la làmina 

d’aigua (entrada - sortida).  = 0,40 

m: coeficient d’acord al tipus de sobreeixidor (paret prima, gruixuda,..etc). m = 0,35 

L: longitud del sobreeixidor (m) 

h: alçada de la lamina d’aigua (m). h= 0,33 m (calat del col·lector d’arribada). 

g: acceleració de la gravetat (g=9,81 m/s2) 

 

Amb les dades anteriors s’obté una longitud del sobreeixidor de 4 m, per a sobreeixir el 

cabal considerat. 
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4. Instal·lacions de l’estació depuradora 

En els següents apartats s’estudien els nivells d’aigua per a cadascuna de les 

instal·lacions que formen part de la infraestructura de depuració. 

 

4.1. Canal de desbast de sòlids 

Al canal de desbast de sòlids arriba el col·lector de PEAD DN-400 se situa una 

comporta mural a l’inici del mateix que permet realitzar el by-pass general de la planta 

pel sobreeixidor de pluvials. Abans d’incorporar les aigües al pou d’elevació es situa 

una reixa de neteja automàtica. Aquest equip té una separació entre barrots de 20 mm 

i el gruix dels mateixos és de 8 mm. La inclinació de la reixa és fixa en 75 º i 

l’abocament dels sòlids es realitza a un contenidor. 

 

En cas necessari de realitzar les tasques de manteniment o reparació de la reixa es 

preveu un by-pass del canal mitjançant l’accionament de les comportes murals. Al pou 

de bombament es situa un cistell d’extracció vertical per a la retenció de sòlids durant 

el funcionament del by-pass. 

 

La làmina d’aigua al canal està determinada per les cotes d’entrada i sortida de l’aigua 

residual al canal i de les pèrdues de càrrega a la reixa. 

 

Cota rasant del col·lector d’entrada de l’aigua al canal:  197,37 m 

Cota solera del canal de desbast de sòlids:    197,05 m 

Cota de sortida de l’aigua del canal:     197,15 m 

 

La velocitat de pas de l’aigua per la reixa s’obté a partir de l’expressió següent: 

C
E

eE

HV

Q
W **

·*


  

W: amplada del canal a la ubicació de la reixa(m) 

Q: cabal de pas pel canal (m3/s) 

V: velocitat de l’aigua (m/s) 

H: nivell aigua amunt de la reixa (m) 
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e: gruix dels barrots (m) 

E: separació lliure entre barrots (m) 

C: Coeficient de seguretat per colmatació, s’adopta 1,3. 

 

Cabal (m3/s) Velocitat (m/s) Alçada làmina (m) 

mig 13,58 0,05 197,32 

punta 33,96 0,07 197,34 

dilució 67,92 0,30 197,36 

 

Per a aquest tipus d’equip s’adopta una pèrdua de càrrega de 0,15 m. 

Per al cabal de dilució s’obté el nivell màxim d’aigua a l’orifici de sortida del canal de 

desbast. 

 

Nivell líquid màxim a l’orifici de sortida cap el pou de bombament:  197,21 m 

 

4.2. Elevació d’aigua bruta 

La solera del pou de bombament és situa a la cota 194.50 m. 

L’alçada de la làmina d’aigua requerida pels grups motobomba és de 0,65 m, amb un 

volum residual de 2,14 m3. 

195,50 + 0,65 = 196,15 

 

Nivell líquid mínim al pou de bombament:    196,15 m 

 

 El número de grups motobombes dissenyades per a l’elevació de l’aigua 

residual és de 2+1R.  

 El cabal de disseny dels grups motobomba s’ajusta al cabal punta d’entrada 

d’aigua a la planta, i correspon a un valor de 34 m3/h. 

 Es considera un cabal mínim per al funcionament dels grups del 50% del cabal 

mig, essent de 6,79 m3/h. 

 Per a un correcte funcionament dels grups motobomba s’ha adoptat cinc (5) 

arrancades per hora. 
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 La dimensió del pou de bombament és de 2,10 x 1,70 m2, amb un volum de 

regulació de cadascun dels grups motobomba d’1,70 m3. 

 L’alçada màxima de la làmina d’aigua dins del pou és de 1,60 m. 

 

Nivell líquid màxim al pou de bombament:    197,10 m 

 

Canonada d’impulsió 

A continuació es calculen les pèrdues lineals i localitzades a la canonada d’impulsió de 

cadascun dels grups motobomba. 

Pèrdues lineals 

Cabal grup motobomba  Q= 34 m3/h = 0,0094 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,07  

Número de Reynolds 8,702e2  

Velocitat 1,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0548 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 3,60 m 

Pèrdues lineals totals hL  = i x L = 0,0548 x 3,60 = 0,20 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Con DN65/100  0,33 

Colze 90º   1,14 

 K = 1,47 

Pèrdues localitzades h1 = 1,47 
8,92

85,2 2

x
0,60 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta  0,02 
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Vàlvula de retenció  3,20 

T d’arribada   0,50 

 

 K = 3,72 

Pèrdues localitzades h2 = 3,72 
8,92

21,1 2

x
0,28 m 

Pèrdues totals htot. = h1 + h2 + hL = 0,60 +0,28 + 0,20 = 1,08 m 

 

Col·lector d’impulsió 

Les pèrdues al col·lector d’impulsió conjunt de l’elevació d’aigua bruta es calculen a 

continuació. 

Pèrdues lineals 

Cabal grup motobomba  Q= 68 m3/h = 0,0188 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0188 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,06  

Número de Reynolds 1,148e3  

Velocitat 1,07 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0214 m/m 

Longitud de la canonada: L = 1,65 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0214 x 1,65 = 0,04 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

T derivació   0,50 

Colze 90º   0,69 

Vàlvula de comporta  0,01 

Sortida    0,12 

 K = 1,21 

Pèrdues localitzades h = 1,21 
8,92

07,1 2

x
0,07 m 

Pèrdues totals htot. = h + hL = 0,07 + 0,04 = 0,11 m 
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Canonada + col·lector d’impulsió 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 200,70 – 196,15 = 4,55 m. 

Pèrdues localitzades totals  local tot. = 0,60 + 0,28 + 0,07 = 0,95 m 

Pèrdues lineals totals h L tot. = 0,20 + 0,04 = 0,24 m 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,95 + 0,24 = 1,19 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 4,55 + 1,19 = 5,74m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 6 m. c. a. 

 

4.3. Tamís de sòlids fins 

S’instal·la un tamís rotatiu de cabal màxim a tractar 67,92 m3/h i llum de malla 1,5 mm. 

 

Cota d’entrada a tamís:       200,70 m 

 

L’aigua filtrada s’aboca des del tamís al tanc compacte de pretractament. 

 

4.4. Tanc compacte de pretractament 

Al tanc de pretractament es duen a terme les operacions físiques del dessorrador i 

desgreixador. 

El nivell líquid de l’aigua al tanc és determinat per la cota de la canonada de sortida del 

tanc. 

Cota de sortida del tanc:       200,02 m 

 

4.5.  Canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass i regulació de biològic 

La canonada d’alimentació a l’arqueta de by-pass del reactor biològic és de PEAD DN-

160-PN6. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal de dilució  Qd: 67,92 m3/h = 0,0188 m3/s 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0188 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,06  

Número de Reynolds 1,148e3  

Velocitat 1,06 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0214 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 20 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0214x 20 = 0,429 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 90º (2x1,14)  2,28 

Colze 120º (2x0,05)  1,00 

Canvi de direcció  1,13 

Vàlvula de comporta  0,02 

Con DN65/100  0,31 

Sortida    0,12 

 K = 6,36 

 

Les pèrdues al cabalímetre DN-100 de mesura del cabal d’aigua bruta és de 0,05 m. 

 

Les pèrdues de càrrega total per al cabal de dilució es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

Dilució 67,92 0,429 0,494 0,923 

200,02 – 0,923 = 199,09 

 

Nivell líquid en arqueta de by-pass i regulació del tractament  biològic:   199,09 m 
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4.6. Arqueta de by-pass i regulació a biològic 

En aquesta arqueta s’executa un by-pass de regulació del cabal al tractament 

secundari mitjançant un vessador lineal i una vàlvula de comporta mural (by-pass del 

biològic). 

Cabal de dilució  Qd: 67,92 m3/h = 0,0188 m3/s 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal màxim per vessador lineal: 67,92 m3/h – 33,96 m3/h = 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Longitud de vessador: L = 0,60 m 

Aplicant la fórmula per a vessador, Q = C L h3/2, s’obté la alçada de la làmina d’aigua 

sobre el vessador. 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Cota del vessador 198,70 m 

Amplada del vessador 0,20 m 

Longitud 0,60 m 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  198,74 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,04 m 

Velocitat 0,36 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,69 SI 

 

Nivell líquid màxim en l’arqueta de by-pass:    198,74 m 

 

4.7. Canonada d’alimentació a tractament biològic 

La canonada d’alimentació a la cambra de barreja prèvia al reactor biològic és de 

PEAD DN-110 PN-10. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 
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Dades d’entrada Valor Ut 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,19  

Número de Reynolds 3,458e2  

Velocitat 0,47 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0213 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 10 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0213x 10 = 0,213 m 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 100 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,07  

Número de Reynolds 8,693e2  

Velocitat 1,20 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0544 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 10 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0544x 10 = 0,544 m 

 

Pèrdues localitzades 

h2 = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Entrada   0,50 

Colze 170º (2x0,05)  0,10 

Canvi de direcció  1,13 

Vàlvula de comporta  0,02 

Sortida    0,12 

 K = 2,87 

Pèrdues al cabalímetre DN65 de l’arqueta de sortida de l’EDAR 

Q mig   0,008 m 

Q punta  0,03 m 

Coeficient K : 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 10. Càlculs hidràulics 20 

Con DN-65/100    0,334 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 0,51 0,067 

punta 33,96 1,28 0,400 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

mig 13,58 0,213 0,067 0,280 

punta 33,96 0,544 0,400 0,944 

 

A partir del nivell d’aigua a l’arqueta de by-pass biològic i amb les pèrdues calculades 

per al cabal punta a la canonada d’alimentació al tractament biològic, s’obté el nivell 

mínim en la cambra de barreja. 

198,7 – 1,00 = 197,70 m 

 

Nivell líquid en cambra de barreja prèvia a reactor:    197,70 m 

 

4.8. Entrada a reactor biològic  

L’entrada al reactor biològic des de la cambra de barreja es realitza mitjançant un 

orifici de pas de dimensions 0,5 m x 0,5 m. 

 

Secció de pas: S = 0,50 x 0,50 m = 0,25 m2 

 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal de cambra de barreja a reactor biològic: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 m3/s 

Velocitat de pas: V = 0,0096/ 0,25 = 0,038 m/s 

hP = 
g2

V2

  

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Canvi de direcció  1,12 

 K = 2,12 

 

Pèrdues localitzades: 0,0002 m  0,01m 
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Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

Velocitat de pas: V = 0,0152/ 0,25 = 0,060 m/s 

hP = 
g2

V2

  

Pèrdues localitzades: 0,0004 m  0,02m 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 34,58 0,038 0,01 

punta 54,96 0,060 0,02 

 

197,70 - 0,02 = 197,68 

 

Nivell líquid en reactor biològic:      197,68 m 

 

4.9. Sortida del reactor biològic  

El tipus de sortida del reactor biològic cap al decantador és per un vessador frontal a 

una arqueta. 

Longitud del vessador: L = 2,00m 

Aplicant la fórmula per a vessador de paret ampla, Q = C L h3/2 per a cadascun dels 

cabals de disseny s’obtenen les alçades de la làmina d’aigua. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal de sortida del reactor biològic cap decantador: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 

m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0096 m³/s 

Cota del vessador 197,50 m 

Amplada del vessador 0,35 m 

Longitud 2,00 m 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  197,52 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,02 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 
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Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0152 m³/s 

Cota del vessador 196,50 m 

Amplada del vessador 0,35 m 

Longitud 2,00 m 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  196,53 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,03 m 

Velocitat 0,27 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,62 SI 

 

L’alçada de descàrrega de la làmina d’aigua per al cabal punta és de 0,03 m, i a partir 

d’aquest valor s’obté la cota del vessador metàl·lic. 

197,68 - 0,03 = 197,65 m 

Cota del vessador metàl·lic de sortida del reactor biològic:  197,65 m 

 

L’alçada del vessador metàl·lic sobre el vessador de formigó és de 0,10 m 

197,65 – 0,10 = 197,55 m 

Cota del vessador de formigó de sortida del reactor biològic:  197,55 m 

 

Considerant un resguard per aeració de 0,20 m s’obté el nivell líquid del reactor 

biològic. 

197,55 – 0,20 = 197,35 m 

Cota del nivell líquid en arqueta de sortida del reactor  biològic: 197,35 m 

 

4.10. Canonada d’alimentació al decantador 

La canonada d’alimentació des del reactor biològic al decantador és de PEAD DN-200 

PN-10. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 
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Pèrdues lineals 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 34,58 m3/h = 0,0096 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0096 m³/s 

Diàmetre interior 180 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,13  

Número de Reynolds 4,885e2  

Velocitat 0,38 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0053 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 14 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0053x 14 = 0,075 m 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal de recirculació Qr: 21 m3/h = 0,0058 m3/s 

Cabal total del reactor biològic a decantador: Qp + Qr = 54,96 m3/h = 0,0152 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0152 m³/s 

Diàmetre interior 180 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,08  

Número de Reynolds 7,735e2  

Velocitat 0,60 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0083 m/m 

Longitud de la canonada: L = 14 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0083x 14 = 0,116 m 

 

Pèrdues localitzades 

hP = 
g2

V2

  

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 
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Entrada   0,50 

Colze 90º   1,14 

Canvi de direcció  1,13 

Sortida    0,12 

 K = 3,89 

Sortida columna central del decantador 

3 orificis de dimensions 0,32 m i 0,45 m. 

Secció de pas: 3 x (0,32 x 0,45) = 0,43 m2 

Coeficient K: 1,25 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 0,36 0,025 

punta 33,96 0,53 0,063 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

mig 13,58 0,075 0,025 0,100 

punta 33,96 0,116 0,063 0,180 

S’adopta com a pèrdues totals un valor de 0,25 m per a tenir un resguard hidràulic. 

197,35 - 0,25 = 197,10 

Nivell líquid en decantador:      197,10 m 

 

4.11. Decantador 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal màxim per mig decantador: 0047,0
2

0,0094
  m3/s 

Coeficient per repartiment desigual:  1,20 

Cabal màxim per mig canal decantador: 1,20 x 0,0047  = 0,0056 m3/s= 5,6 l/s 

Vessador perimetral (mig decantador): L =  x R = 3,14 x 3,70 = 11,62 m. 

Cabal per ml de vessador:   q = l/seg/ml  48,0
62,11

5,6

L

Qmax   

Aplicant la fórmula de “GOURLEY” per a vessadors triangulars amb densitat de 10 
ud/ml i  = 60º:  

q = (8/15)*C*h^2* (tg /2) *(2*g*h)0,5  
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amb un coeficient de descàrrega C=0,6, s’obté una làmina vessada h= 0,01 m 

197,10 – 0,01 = 197,09 m 

Cota del vessador triangular al canal del decantador:   197,09 m 

 

Alçada de la xapa metàl·lica sobre formigó 0,09 m 

197,09 – 0,09 = 197,00 m 

Cota del vessador de formigó al canal del decantador:   197,00 m 

 

Resguard per aeració: 0,25m 

197,09 – 0,25 = 196,84 m 

Nivell líquid al canal de sortida del decantador (Punt alt):  196,84 m 

 

Pèrdues de càrrega lineals al canal 

Amplada del canal: 0,30 m 

Alçada d’aigua al canal: 0,10m. 

Secció mullada: S = 0,30 x 0,10 = 0,03m2. 

Perímetre mullat: p = 2 x 0,10 + 0,30 = 0,50m. 

Radi hidràulic: R = 06,0
0,50

0,03
  m. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal per a mig canal: 0047,0
2

0,0094
  m3/s 

Coeficient de repartiment: C = 1,2 

Cabal adoptat per a mig canal: Q = 1,2 x 0,0047 = 0,0056 m3/s 

 

Aplicant la formula de Manning 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal 0,0056 m³/s 

Amplada 0,30 m 

Alçada d’aigua 0,10 m 

Coeficient de Manning 0,015  

Resultats Valor Ut 

Número de Froude 0,19  

Velocitat 0,19 m/s 

Pèrdues unitàries 0,00033 m/m 

Longitud de mig canal: L = m88,12
2

8,20*3,14

2

D* 



 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0003x 12,88 = 0,0043 m. 
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Es consideren una pèrdues lineals al canal de 0,04 m per resguard hidràulic. 

196,84 - 0,04 = 196,80 

Nivell líquid canal sortida decantador (Punt baix):   196,80 m 

 

4.12. Canonada d’alimentació a arqueta de sortida 

La canonada executada des del canal perimetral de recollida de l’aigua tractada del 

decantador fins a l’arqueta de sortida és de PEAD DN-160 al tram soterrat i de xapa 

d’acer inoxidable DN-150 al tram aeri. 

El règim de funcionament de la canonada és a pressió i la formulació utilitzada per al 

càlcul de les pèrdues lineals és Darcy-Weisbach Colebrook-White. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN-150. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 3,1313e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0003 m/m 

Longitud de la canonada: L = 7 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0003x 7 = 0,003 m 

 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN150. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,02  

Número de Reynolds 6,1095e4  

Velocitat 0,53 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0020 m/m 

Longitud de la canonada: L = 7,0 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0020x 7,00 = 0,014 m 
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Canonada de PEAD DN-160. 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 2,4048e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0004 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 15 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0004 x 15 = 0,006 m 

 

Canonada de PEAD DN-160. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Diàmetre interior 150 mm 

Rugositat 1,219e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,306e-6 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,03  

Número de Reynolds 2,4048e4  

Velocitat 0,21 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0022 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 15 m 

Pèrdues lineals hL  = i x L = 0,0022 x 15 = 0,033 m 

 

Cabal (m3/h) Pèrdues lineals hL (m) 

mig 13,58 0,010 

punta 33,96 0,047 
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Pèrdues localitzades 

hP = 
g2

V2

  

Coeficient K : 

Posta en velocitat  1,00 

Canvi de direcció  1,13 

Entrada   0,50 

Colze 90º (2 x 0,70)  1,40 

Sortida    0,12 

 K = 4,46 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 0,22 0,011 

punta 33,96 0,53 0,062 

 

Pèrdues al cabalímetre DN65 de l’arqueta de sortida d’aigua tractada del decantador 

Q mig   0,01 m 

Q punta  0,07 m 

Coeficient K : 

Con DN65/100    0,33 

 

Pèrdues al cabalímetre DN100 de l’arqueta de sortida de l’EDAR 

Q mig   0,008 m 

Q punta  0,04 m 

Coeficient K : 

Con DN-100/150    0,31 

 

Cabal (m3/h) 
Velocitat 

(m/s) 
Pèrdues localitzades hp (m) 

mig 13,58 1,14 0,054 

punta 33,96 2,84 0,329 

 

Les pèrdues totals per als diferents cabals es mostren a continuació: 

Cabal (m3/h) 
Pèrdues lineals  

hL (m) 

Pèrdues localitzades 

 hp (m) 

Pèrdues totals  
(m) 

mig 13,58 0,010 0,054 0,064 

punta 33,96 0,047 0,329 0,376 
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A partir del nivell d’aigua al canal de recollida del decantador i considerant les pèrdues 

totals corresponents al cabal punta s’obté el nivell màxim en l’arqueta de sortida. 

196,80– 0,376 = 196,42 

Nivell líquid màxim en arqueta sortida d’aigua tractada:   196,42 m 

 

4.13. Arqueta de sortida de l’aigua tractada de l’EDAR 

Sortida per vessador rectangular frontal 

Longitud de vessador = 2,00 m 

Aplicant la fórmula per a vessador de paret ampla, Q = C L h3/2, s’obtenen les següents 

alçades de la làmina d’aigua (h): 

Cabal punta Qp:  33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0094 m³/s 

Nivell de la làmina aigua avall 195,69 m 

Amplada del vessador 0,25 m 

Longitud 2 m 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  196,67 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,02 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0037 m³/s 

Nivell de la làmina aigua avall 195,69 m 

Amplada del vessador 0,25 m 

Longitud 2 m 

Resultats Valor Ut 

Nivell de la làmina d’aigua  196,66 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,01 m 

Velocitat 0,23 m/s 

Coeficient de descàrrega 1,61 SI 

 

L’alçada de la làmina d’aigua vessada és de 0,02 m per al cabal punta 

196,42 m - 0,02 m = 196,40 m 

 

Cota del vessador de l’arqueta de sortida d’aigua tractada:  196,40 m 
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4.14. Canonada de sortida d’aigua tractada 

La canonada de sortida de l’arqueta d’aigua tractada és de PEAD corrugat DN160. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal màxim a alleujar

    DADES : Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.0094 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 2.2 %

Radi interior: 0.069 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.029 2.20 125.94 0.002 0.130 0.017 1.41 0.0031 3.14 20.65%

0.040 2.00 114.85 0.004 0.157 0.023 1.71 0.0062 6.15 28.99%

0.046 1.92 109.82 0.004 0.169 0.026 1.84 0.0079 7.92 33.04%

0.05 1.81 103.84 0.01 0.183 0.028 1.98 0.01 10.32 38.04%

0.06 1.71 98.00 0.01 0.198 0.031 2.10 0.01 12.93 43.04%

0.07 1.61 92.24 0.01 0.211 0.034 2.21 0.02 15.68 48.04%

0.07 1.51 86.51 0.01 0.225 0.036 2.30 0.02 18.54 53.04%

0.08 1.41 80.74 0.01 0.239 0.038 2.38 0.02 21.44 58.04%

0.09 1.31 74.88 0.01 0.253 0.039 2.45 0.02 24.30 63.04%

0.09 1.20 68.85 0.01 0.268 0.040 2.50 0.03 27.08 68.04%

0.10 1.09 62.56 0.01 0.283 0.041 2.54 0.03 29.68 73.04%

0.11 0.98 55.88 0.01 0.299 0.042 2.56 0.03 32.01 78.04%

0.11 0.85 48.63 0.01 0.316 0.042 2.56 0.03 33.97 83.04%

0.12 0.71 40.46 0.01 0.336 0.041 2.54 0.04 35.42 88.04%

0.13 0.53 30.59 0.01 0.360 0.040 2.49 0.04 36.11 93.04%

0.14 0.28 16.08 0.01 0.395 0.038 2.38 0.04 35.47 98.04%

0.14 0.00 0.00 0.01 0.434 0.035 2.25 0.03 33.59 100.00%

Diàmetre (mm): DN-160

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

 

4.15. Canonada de sortida de l’EDAR a xarxa existent 

L’aigua tractada a l’EDAR de Benavent de Segrià es conduïda des de l’arqueta de 

sortida cap al tram sud/sud-est de la xarxa existent mitjançant un col·lector de PEAD 

corrugat de diàmetre DN-500. Està composat per un tram, el primer amb un 3,14% de 

pendent i una longitud de 15,91 metres. Per al càlcul de canonades amb funcionament 

en làmina lliure s’utilitza la formulació de Manning. 
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Col·lector sortida EDAR 15.91m

    DADES : Formulació Manning

Cabal de disseny: 0.0094 m
3
/s

Coeficient rugossitat (n): 0.007

Pendent: 3.14 %

Radi interior: 0.21 m

Material: PEAD (Doble paret)

   RESULTATS :

Calat (m) a (rd) a (º) S (m
2
) P(m) R (m) V (m/s) Q (m

3
/s) Q (l/s) h/D

0.02 2.69 154.16 0.00 0.193 0.014 1.46 0.004 3.92 5.00%

0.03 2.61 149.26 0.00 0.229 0.019 1.82 0.008 8.08 7.03%

0.04 2.50 143.13 0.01 0.275 0.027 2.29 0.017 17.04 10.00%

0.05 2.43 139.42 0.01 0.302 0.032 2.57 0.025 25.07 12.03%

0.07 2.29 131.26 0.02 0.363 0.045 3.18 0.051 51.48 17.03%

0.09 2.16 124.02 0.02 0.417 0.056 3.71 0.087 86.82 22.03%

0.12 2.05 117.35 0.03 0.467 0.067 4.17 0.13 130.37 27.03%

0.14 1.94 111.07 0.04 0.514 0.077 4.58 0.18 181.25 32.03%

0.16 1.83 105.04 0.05 0.559 0.086 4.95 0.24 238.45 37.03%

0.18 1.73 99.18 0.06 0.602 0.095 5.27 0.30 300.85 42.03%

0.20 1.63 93.41 0.07 0.645 0.103 5.55 0.37 367.22 47.03%

0.22 1.53 87.68 0.08 0.688 0.109 5.79 0.44 436.25 52.03%

0.24 1.43 81.92 0.08 0.731 0.115 6.00 0.51 506.52 57.03%

0.26 1.33 76.08 0.09 0.774 0.120 6.18 0.58 576.50 62.03%

0.29 1.22 70.09 0.10 0.819 0.125 6.32 0.64 644.50 67.03%

0.31 1.11 63.86 0.11 0.866 0.128 6.42 0.71 708.68 72.03%

Diàmetre (mm): DN-500

2
1

3
21

iAR
n

Q h

 

En la següent taula s’exposen els resultats de calat al col·lector per als cabals punta i 

mig de l’aigua tractada. 

Cabal punta Qp: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Cabal mig Qm: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

El caudal s’abocara a la xarxa existent de col.lectors d’aigues residuals.  

 

5. Càlculs dels grups motobomba de l’EDAR 

Es dimensionen els grups motobomba de l’estació depuradora per a la línia d’aigua i 

de fangs. 

5.1. Línia d’aigua 

5.1.1 Grups motobomba d’aigua bruta 

El dimensionament dels grups motobomba per a l’elevació de l’aigua bruta es mostra a 

l’apartat 4 del present annex. 

S’instal·len 2+1 grups motobombes de les següents característiques: 
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Cabal mig: 13,58 m3/h = 0,0037 m3/s 

Cabal punta: 33,96 m3/h = 0,0094 m3/s 

Nivell d’aspiració mínim:    196,15 m 

Cota d’entrada a tamís rotatiu:   200,70 m 

Alçada geomètrica: Hg = 200,70 – 196,15 =  4,55 m 

Alçada manomètrica: Hm = 5,74 m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 8 m 

 

5.1.2 Grups motobomba de fangs de recirculació 

S’instal·len 1+1 grups motobomba per a la recirculació dels fangs des de l’arqueta de 

fangs fins a la cambra de mescla d’entrada al reactor biològic. 

Per al càlcul de les pèrdues lineals en canonada a pressió s’utilitza la formula de Darcy 

– Weisbach: 

J = 
g

v

D

f

2
·

2

  

on: 

J Pèrdua de càrrega per unitat de longitud, en m/m. 

L Longitud de càrrega continua, en m. 

D Diàmetre interior de la canonada, en m. 

v velocitat de l’aigua, en m/s. 

g acceleració de la gravetat, en m/s2. 

f coeficient de pèrdua de càrrega per unitat de longitud. 
 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN-80 /PEAD DN-90. 

Cabal : 21,0 m3/h = 0,0058 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0058 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,10  

Número de Reynolds 6,6753e2  

Velocitat 1,16 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0821 m/m 

Longitud de la canonada: L = 19,0 m 

Pèrdues lineals hL1 = i x L = 0,0821x 19,0 = 1,56 m 
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Pèrdues localitzades 

a) Canonada d’impulsió del grup motobomba 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º     1,14 

Con d’ampliació DN 65/80  0,31 

     K = 1,45 

Pèrdues localitzades    h1 = 1,45 
8,92

76,1 2

x
0,23 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 90º (3x1,14)   3,42 

Sortida     0,12 

     K = 6,76 

Pèrdues localitzades    h2 = 6,76 
8,92

16,1 2

x
0,46 m 

Les pèrdues al cabalímetre DN80 de mesura dels fangs de recirculació és de 0,001 m. 

hcab. = 0,001 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 197,70 – 196,90 = 0,80 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,23 + 0,46 + 1,56 = 2,25 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 0,80 + 2,25 = 3,05 m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 3,5 m. c. a. 

 

5.1.3 Grup motobomba de flotants del decantador 

S’instal·la un grup motobomba per a impulsar els flotants del decantador, recollits a 

l’arqueta adossada al tractament biològic, fins al concentrador de greixos. 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN-65 / PEAD DN-75. 

Cabal : 3,0 m3/h = 0,0008 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0008 m³/s 

Diàmetre interior 65 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,58  
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Dades d’entrada Valor Ut 

Número de Reynolds 1,1103e2  

Velocitat 0,23 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0243 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 70,0 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0243x 70,0 = 1,70 m 
 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º (5x1,14)   5,70 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 120º (3x0,50)   1,50 

Sortida     0,12 

 K = 10,54 

Pèrdues localitzades h = 10,54 
8,92

25,0 2

x
0,033 m 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 200,50 – 197,00 = 3,50 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,033 + 1,70 = 1,74 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 3,50 + 1,74 = 5,24m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 6 m. c. a. 
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5.1.4 Grup motobomba de buidats i drenatge 

S’instal·len 2 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a impulsar 

l’aigua residual del buidat del reactor/decantador o drenatge de l’espessidor, fins a la 

capçalera de planta. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN80 / PEAD DN90. 

Cabal : 15,0 m3/h = 0,0042 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0042 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,13  

Número de Reynolds 4,809e2  

Velocitat 0,84 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0592 m/m 

Longitud de la canonada: L = 55,0 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0592 x 55,0 = 3,26 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º     1,14 

Con d’ampliació DN65/80  0,31 

K = 1,45 

Pèrdues localitzades h1 = 1,45 
8,92

26,1 2

x
0,12 m 

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Colze 90º (3x1,14)   3,42 

Colze 120º (1x0,50)   0,50 

Sortida     0,12 

 K = 7,26 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 10. Càlculs hidràulics 36 

Pèrdues localitzades h2 = 7,26 
8,92

83,0 2

x
0,25 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 197,30 – 191,80 = 5,50 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,12 + 0,25 + 3,26 = 3,63 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 5,50 + 3,63 = 9,13m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 10 m. c. a. 

 

5.2. Línia de fangs 

5.2.1 Grup motobomba de fangs en excés 

S’instal·len 1+1 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a 

impulsar els fangs en excés del decantador fins a l’espessidor. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN-80 / PEAD DN-90. 

Cabal :5,50 m3/h = 0,0015 m3/s 

Dades d’entrada Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0015 m³/s 

Diàmetre interior 80 mm 

Rugositat 1,2192e-4 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-4 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 0,36  

Número de Reynolds 1,758e2  

Velocitat 0,31 m/s 

Pèrdues unitàries 0,0223 m/m 

Longitud de la canonada: L = 36,0 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,0223 x 36,0 = 0,80 m 

 

Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Colze 90º  (2x1,14)   2,28 

Vàlvula de comporta   0,02 

Vàlvula de retenció   3,20 

Con d’ampliació DN65/80  0,31 

K = 5,81 
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Pèrdues localitzades h1 = 5,81 
8,92

46,0 2

x
0,07 m 

Coeficient K : 

Colze 90º (4x1,14)   4,56 

Sortida     0,12 

 K = 4,68 

Pèrdues localitzades h2 = 4,68 
8,92

30,0 2

x
0,02 m 

Les pèrdues al cabalímetre DN40 de mesura dels fangs en excés és de 0,001 m. 

hcab. = 0,001 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 202,80 – 196,90 = 5,90 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,07+ 0,02 + 0,001 + 0,80 = 0,89 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 5,90 + 0,89 = 6,80m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 8 m. c. a. 

 

5.2.2 Grup motobomba de fangs espessits a decantador centrífug 

S’instal·len 1+1 grups motobomba a l’arqueta adossada al reactor biològic per a 

impulsar els fangs en excés del decantador fins a l’espessidor. 

 

Pèrdues lineals 

Canonada de xapa d’acer inoxidable DN-50 / 65. 

Cabal :2,50 m3/h = 0,0007 m3/s 

Dades d’entrada  Valor Ut 

Cabal de descàrrega 0,0015 m³/s 

Diàmetre interior 65 mm 

Rugositat 4,572e-5 m 

Viscositat cinemàtica 1,39e-3 m2/s 

Resultats Valor Ut 

Factor de fricció 6,49  

Número de Reynolds 9,8646  

Velocitat 0,31 m/s 

Pèrdues unitàries 0,226 m/m 

 

Longitud de la canonada: L = 8,20 m 

Pèrdues lineals hL = i x L = 0,226 x 8,20 = 1,86 m 
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Pèrdues localitzades 

h = K
g

V

2

2

   

Coeficient K : 

Vàlvula de comporta   0,02 

Canvi de direcció   1,13 

K = 1,15 

Pèrdues localitzades h1 = 1,15 
8,92

35,0 2

x
0,007 m 

 

Coeficient K : 

Colze 90º  (4x1,14)   4,56 

Vàlvula de papallona   0,50 

Sortida     0,12 

K = 5,18 

Pèrdues localitzades h2 = 5,18 
8,92

21,0 2

x
0,011 m 

 

L’alçada geomètrica màxima Hg màx. = 200,33 – 198,61 = 1,72 m. 

Pèrdues totals (localitzades+ lineals) h tot. = 0,007+ 0,011 + 1,86 = 1,88 m 

Alçada manomètrica: Hg màx. + h tot. = 1,72 + 1,88 = 3,60m. 

Alçada manomètrica adoptada: Hm = 10 m. c. a. 

 

La pressió d’impulsió del grup motobomba helicoïdal per a aquestes aplicacions es d’1 

bar per causa del tipus de fluid a impulsar (fangs espessits amb una concentració 

mitjana de 30 Kg/m3). 
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6. Resum de la línia piezomètrica 

A la següent taula es mostra la línia piezomètrica de l’aigua residual en el tractament a 

realitzar en l’EDAR de Benavent de Segrià. 

Taula 1. Resum de la línia piezomètrica de l’EDAR de Benavent de Segrià 

Element o Instal·lació EDAR Botarell 
Cota o nivell 

(m) 

- Cota rasant del col·lector a la sortida del sobreeixidor  197,50 

- Cota rasant del col·lector a l’entrada del canal de desbast 197,37 

- Cota del canal de desbast de sòlids 197,05 

- N.L. màxim a l’orifici de sortida cap al pou de bombament 197,21 

- Cota de sortida de l’aigua al canal 197,15 

- N.L. mínim al pou de bombament  196,15 

- N.L. màxim al pou de bombament 197,10 

- Cota d’entrada al tamís 200,70 

- Cota de sortida del tanc del pretractament 200,02 

- N.L. en arqueta de by-pass i regulació del tractament biològic (Qd) 199,09 

- N.L. màxim en l’arqueta de by-pass 198,74 

- N.L. en cambra de barreja prèvia a reactor 197,70 

- N.L. en reactor biològic 197,68 

- Cota del vessador metàl·lic de sortida del reactor biològic 197,65 

- Cota del vessador de formigó de sortida del reactor biològic 197,55 

- N.L. en arqueta de sortida del reactor biològic 197,35 

- N.L. en decantador 197,10 
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Element o Instal·lació EDAR Botarell 
Cota o nivell 

(m) 

- Cota del vessador triangular al canal del decantador 197,09 

- Cota del vessador de formigó al canal del decantador 197,00 

- N.L. al canal de sortida del decantador (Punt alt) 196,84 

- N.L. al canal de sortida del decantador (Punt baix) 196,80 

- N.L. màxim en arqueta de sortida d’aigua tractada 196,42 

- Cota del vessador de l’arqueta de sortida d’aigua tractada 196,40 
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1. Introducció 

A continuació s‟exposa el dimensionament bàsic dels elements més significatius que 

conformen la solució de l‟estació depuradora d‟aigües residuals proposada. 

A l‟Annex 7, Estudi d‟alternatives, es proposaven dues alternatives de tractament de 

les aigües residuals per a la EDAR de Benavent de Segrià, triant finalment l‟alternativa 

2, que consisteix en un pretractament i un tractament secundari amb reactor biològic-

decantador concèntric. 

 

2. Dades de partida 

A partir de les dades de població, de les dades obtingudes en l‟Annex 9 i els càlculs 

corresponents, es consideren les següents dades de partida per al càlcul. 

Taula 1 Dades generals 

DADES GENERALS DE LA PLANTA 

Tipus d‟aigua Residencial urbana 

Sanejament Unitari 

Població futura 2.000 hab. 

Dotació 163 l/hab./dia 

Cabal mig diari 326 m3/dia 

Cabal mig horari  13,58 m³/h 

Cabal instantani 3,76 l/s 

Factor Qmàxim 2,5 

Cabal màxim biològic 33,96 m³/h 

Factor Qmínim 0,5 

Cabal mínim 6,79 m³/h 

Factor Qdilució 5,0 

Cabal de dilució 67,92 m³/h 

Cabal màxim pretractament 67,92 m³/h 
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Les càrregues contaminants estimades, tal com es mostra en l‟Annex 9, es 

resumeixen a la taula següent: 

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

CÀRREGUES CONTAMINANTS  

(Concentracions mitjanes) 

DBO5 619,3 mg/l 201,96 kg/dia 

DQO 1066,8 mg/l 347,68 kg/dia 

MES 364.8 mg/l 118,99 kg/dia 

NT 61,3 mg/l 19,89 kg/dia 

P 12,0 mg/l 3,91 kg/dia 

 

Els objectius de qualitat a complir per l‟aigua efluent de planta són els següents: 

Taula 3 Qualitat de l’aigua de sortida. 

PARÀMETRES 

DBO5 25 mg/l 

DQO 125 mg/l 

MES 35 mg/l 

NT 15 mg/l 

P 2 mg/l 

Sensibilitat Alta  

Sequedat dels fangs > 20%  

Fracció S.V. en fang tractat < 75%  

Eliminació DBO 96%  

Eliminació MES 90%  

Eliminació N 84%  
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3. Esquema de funcionament 

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

continuació. 

 

3.1. Línia d’aigua 

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

 Sobreeixidor de captació d‟aigües residuals. 

 Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

 Bombament a pretractament. 

 Pretractament compacte que s‟allotjarà a un edifici que contindrà també els 

equips de deshidratació de fangs, aeració i desodorització. 

 Tractament biològic, format per un mòdul reactor - decantador concèntric 

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

- Cambra de mescla 

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

- Aeració/Agitació 

- Zona anòxica 

- Decantador secundari. 

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

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

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

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

 Arqueta de sortida de l‟aigua tractada. 
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3.2. Línia de fangs 

Consta de les següents instal·lacions: 

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

 Espessidor de fangs biològics. 

 Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació. 

 Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug. Condicionament dels 

fangs amb reactius. 

 Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats en contenidor. 

 

3.3. Instal·lacions de desodorització 

Consta de les  següents etapes i equips: 

 Etapa de humidificació: 

- Ventilador centrífug. 

- Torre de humidificació vertical. 

- Grup motobomba de recirculació del líquid de rentat. 

 Etapa de tractament biològic: 

- Bassa de formigó armat i fàbrica de maons. 

- Biomassa de tipus orgànic. 

 

3.4. Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

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

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

 Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

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

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

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

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

depuradora. 
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4. Línia d’aigua 

A continuació s‟exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen 

part de la línia d‟aigua de l‟estació depuradora d‟aigües residuals de Benavent de 

Segrià. 

 

4.1. Sobreeixidor d’arribada a la planta depuradora 

L‟aigua residual de la xarxa de sanejament unitària del nucli urbà arriba al sobreeixidor 

d‟aigües pluvials mitjançant un col·lector de PEAD DN-500. El sobreeixidor és de 

formigó armat “in situ” de dimensions interiors 4,00 x 2,50 x 2,60 m. 

El sobreeixidor lateral permet l‟evacuació de les aigües de pluvials al col·lector de 

PEAD DN-500 que connecta amb la sortida de l‟aigua tractada de la planta cap a la 

xarxa existent en direcció al Reguer gran. L‟aigua a tractar en l‟estació depuradora es 

conduïda pel col·lector de PEAD DN-500 al canal de desbast. 

 

 

4.2. Canal de desbast amb reixa de gruixuts 

Al canal de desbast de sòlids arriba el col·lector de PEAD DN-400 i es situa una 

comporta mural a l‟inici del mateix que permet realitzar el by-pass general de la planta 

pel sobreeixidor de pluvials. 

El canal de desbast té unes dimensions interiors de 2.10 x 0.50 x 1,20 m. 

Abans d‟incorporar les aigües al pou d‟elevació es situa una reixa de neteja 

automàtica. Aquest equip té una separació entre barrots de 20 mm i el gruix dels 

     - Cabal màxim entrada a E.D.A.R. 67,92 m3/h 
      

     - Longitud de sobreeixidor adoptada 4 m 

        
     - Càrrega sobre sobreeixidor a Qmax. a sobreeixir 0,160 m 

     - Destí del Cabal sobreeixit Reguer gran 

     - Col·lector By-pass 

         - Material PEAD Corrugat 

         - Diàmetre nominal 400 mm 

         - Diàmetre interior 335 mm 

     - Col·lector a pretractament 

         - Material PEAD Corrugat 

         - Diàmetre nominal 400 mm 

         - Diàmetre interior 335 mm 
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mateixos és de 8 mm. La inclinació de la reixa és fixa en 75 º i l‟abocament dels sòlids 

es realitza a un contenidor. 

En cas necessari de realitzar les tasques de manteniment o reparació de la reixa es 

preveu un by-pass del canal mitjançant l‟accionament de les comportes murals. Al pou 

de bombament es situa un cistell d‟extracció vertical per a la retenció de sòlids durant 

el funcionament del by-pass. 

 

  - Tipus de comporta aïllament (Canal desbast) Mural

  - Dimensions

       . Ample 0,50 m

       . Alçada taulell 0,40 m

   -By-pass S'utilizarà el sobreeixidor de pluvials  

   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h

   -Tipus de reixa Reixa de neteja automàtica

   -Nº de reixes 1 ud

   -Nº de reixes en servei

     - A Cabal mig 1 ud

     - A Cabal punta 1 ud

     - A Cabal màxim 1 ud

   -Llum lliure entre pletines 20,00 mm

   -Ample de pletines 8,00 mm

   -Ample de canal 0,40 m

   -Ample útil unitari 0,29 m

   -Calat

     - a Q mig 0,27 m

     - a Q punta 0,29 m

     - a Q max 0,31 m

   -Velocitat de paso

     - a Q mig 0,05 m/s

     - a Q mig (30% colmat.) 0,07 m/s

     - a Q punta 0,11 m/s

      -a Q punta (30%colmat) 0,16 m/s

     - a Q max 0,21 m/s

      -a Q max (30%colmat) 0,30 m/s

   -Sistema de neteja Automàtic

   -Destí dels residus Contenidor  de fins

   -Capacitat contenidor 800,00 l  
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4.3. Bombament d’aigua bruta a pretractament 

El pou de bombament té la solera a la cota 194,50 m amb una alçada d‟aigua residual 

per al funcionament dels grups motobombes de 0,65 m. 

El rang del nivell d‟aigua dins del pou és de 0,95 m des del nivell mínim de 195,15 m 

fins al màxim de 196,10 m. 

L‟elevació de l‟aigua bruta es realitza mitjançant (2+1) grups motobombes de cabal de 

disseny 34 m3/h i alçada manomètrica 8 mca. 

La canonada d‟aspiració de cadascun dels grups és de xapa d‟acer de diàmetre 100 

mm. amb la corresponent vàlvula de comporta i de retenció. Aquestes canonades 

s‟uneixen en un col·lector de xapa d‟acer de diàmetre 150 mm, que condueix l‟aigua 

bruta a l‟entrada del tamís de sòlids fins. 

 

   -Cabal mig 13,58 m3/h

   -Cabal mínim estimat 6,79 m3/h

   -Cabal punta 33,96 m3/h

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h

   -Sistema bombes sumergibles

   -Nº de bombes instal·lades 3 ud

   -Nº de bombes en servei 2

     - a Q mig 1 ud

     - a Qmin 1 ud

     - a Q punta 1 ud

     - a Q max 2 ud

   -Nº de bombes en reserva

     - a Q mig 3 ud

     - a Qmin 3 ud

     - a Q punta 2 ud

     - a Q max 1 ud

   -Cabal unitari teòric 33,96 m3/h

   -Cabal unitari adoptat 34,00 m3/h

   -Sistema de regulació del Cabal de bombament mitjançant variador de freqüència

   -Nº de bombes amb variador de freqüència 1 ud

   -Cabal unitari bombes amb variador de freqüència

     - Cabal mínim (35 Hz) 10,20 m3/h

     - Cabal màxim (50 Hz) 34,00 m3/h

     - Rang de regulació de Cabal 30 - 100 %

  -Nº de bombes de Cabal fix 2 ud

   -Cabal unitari bombes Cabal fix 34 m3/h

   -Altura manomètrica 8 m.c.a.

   -Control de l'estació de bombament mitjançant mesurador ultrasònic de nivell  
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El volum de regulació del pou de bombament és de 8,93 m3, que compleix amb 

l‟alçada de regulació necessària dels grups motobomba. 

     - Nº de bombes instal·lades 3 ud

     - Nº màxim de bombes funcionant 2 ud

     - Nº d'arrancades màxim per hora 5 ud

     - Cabals de bombament

         . Cabal 1 bomba (mínim) 10,20 m3/h

         . Cabal 1 bomba (màxim) 34,00 m3/h

         . Cabal 2 bombes (mínim) 44,20 m3/h

         . Cabal 2 bombes (màxim) 68,00 m3/h

     - Volums de regulació requerits

         . volum residual 2,321 m3

         . volum de regulació 1ª bomba 1,700 m3

         . volum de regulació 2ª bomba 1,700 m3

     - volum total 5,721 m3

     - Dimensions en planta del pou de bombament

         . Longitud 2,10 m

         . Amplada 1,70 m

     - Altura de regulació

         . Altura residual 0,65 m

         . Altura de regulació (1ª bomba) 0,48 m

         . Altura de regulació (2ª bomba) 0,48 m

     - Altura total de regulació 1,60 m

     - Altura útil total adoptada 2,50 m

     - Volum de regulació adoptat 8,93 m3  

 

4.4. Tamisat de sòlids fins 

El tamisat de sòlids fins es realitza abans de l‟entrada de l‟aigua al pretractament 

compacte mitjançant un tamís rotatiu de cabal 67,92 m3/h. Els sòlids eliminats són 

traslladats mitjançant un cargol transportador fins al contenidor de 4 m3 situat al costat 

del tamís. 
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4.5. Pretractament compacte 

S‟instal·la a l‟interior de l‟edifici un tanc de pretractament compacte d‟acer amb 

dimensions exteriors 5,50 m x 1,10 m x 1,72 m. 

En aquest tanc es situen els següents equips: 

-  Tamís de sòlids fins. Descrit a l‟apartat anterior 

- Cargol transportador horitzontal de fons amb un diàmetre del sense fi de 140 

mm. S‟encarrega de traslladar les sorres que decanten al llarg del tanc cap al 

cargol extractor de sorres. 

- Graella de PVC de diàmetre 80 mm amb 8 unitats de difusors de bombolla per 

a l‟aeració del tanc. Permet la distribució, dins del tanc, de l‟aire impulsat per la 

bufant situada a la sala de bufants. La funció principal es el desemulsionat dels 

greixos i escumes de l‟aigua del tanc. 

El grup motobufant d‟èmbols rotatius dóna un cabal de 25/104 m3/h, amb dues 

velocitats de funcionament, i pressió d‟impulsió 1,5 bar. La canonada de 

transport de l‟aire al tanc és de xapa d‟acer de diàmetre 50 mm. 

- Cargol extractor de sorres amb un diàmetre del sense fi de 140 mm. Eleva les 

sorres des del fons del tanc fins al classificador de sorres. 

- Mecanisme de rascat dels greixos i escumes. Està fabricat en acer amb 

coberta de PRFV, i té un ample de 0,50 m i longitud 2,43 m. S‟encarrega de 

   -Cabal mig 13,58 m3/h 

   -Cabal punta 33,96 m3/h 

   -Cabal màxim admissible 67,92 m3/h 

   -Tipus de tamís  Rotatiu autonetejant 

   -Nº de tamissos instal·lats 1 ud 

   -Nº de tamissos en servei 

     - A Cabal mig 1 ud 

     - A Cabal punta 1 ud 

     - A Cabal màxim 1 ud 

   -Llum lliure 1,50 mm 

   -Cabal màxim per unitat 67,92 m3/h 

   -Sistema de neteja Automàtic 

   -Destí dels residus Contenidor 

   -Capacitat contenidor 4,00 m3 

   El tamis disposarà de by-pass i aigua de neteja a pressió.  
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rascar el greixos que es troben a la superfície de l‟aigua per al seu trasllat al 

concentrador de greixos. 

 

Al costat del tanc es situen els equips exposats anteriorment: 

- Classificador de sorres del tipus cargol sense fi, amb una capacitat hidràulica 

màxima de 15 m3/h i d‟extracció de sorres 0,5 m3/h. Es disposa d‟un cargol 

transportador amb zona de premsat final de capacitat 1,5 m3/h. 

- Concentrador de greixos, de cabal nominal 10 m3/h i velocitat ascensional 2 

mm/s. L‟ample és de 1,00 m amb una longitud de 2,43 m i alçada de 2,19 m. El 

sistema d‟arrossegament és del tipus corones i rasquetes. 

Per a l‟emmagatzematge del greixos i flotants s‟utilitza un contenidor de 800 litres, 

mentre que les sorres són dipositades en un contenidor de 4 m3 

 

4.6. Mesura de cabal d’aigua bruta 

L‟aigua pretractada es conduïda fins a l‟arqueta de repartiment i by-pass biològic 

mitjançant una canonada de X.A./PEAD 150/160. 

Abans de l‟entrada a aquesta arqueta, l‟aigua bruta es mesurada mitjançant un 

cabalímetre electromagnètic de DN-100. 

    - Cabals a mesurar

         . Q mig 13,58 m3/h

         . Q màxim 67,92 m3/h

    - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada

     - Nª de linies de mesura 1 ud

    - Diàmetre del mesurador 100 mm

    - Rang de velocitats

        . Velocitat de pas a Cabal mig 0,48 m/s

        . Velocitat de pas a Cabal màxim 2,40 m/s  

 

4.7. Arqueta de repartiment i by-pass biològic 

A l‟interior de l‟arqueta existeix un sobreeixidor que permet controlar el cabal d‟aigua 

cap el reactor biològic. El cabal màxim a tractament biològic és de 33,96 m3/h 

L‟arqueta esta dividida en dos compartiments, essent el segon compartiment on aboca 

el cabal d‟aigua que sobrepassa el cabal màxim de biològic. 
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El sobreeixidor té una longitud de 0,60 m. i una amplada de 0,20 m, amb el llavi de 

vessament situat a la cota 197,70 m. 

Per una altra banda, a l‟arqueta es pot realitzar el by-pass del tractament biològic 

accionant la comporta mural que divideix les dues cambres. 

Les dimensions interiors de l‟arqueta són d‟1,10 m x 1,40 m x 2,90 m 

     - Cabal màxim a pretractament 67,92 m3/h

     - Cabal màxim a tratament biològic 33,96 m3/h

     - Cabal màxim a sobreeixir 33,96 m3/h

     - Cabal màxim by-pass 67,92 m3/h

     - Sistema de by-pass i regulació sobreeixidor i comporta mural de by-pass

     - Destí By-pass general  

 

4.8. Mesura de cabal d’aigua a tractament biològic 

Abans de l‟entrada de l‟aigua al reactor biològic es situa una arqueta amb un 

mesurador electromagnètic de cabal DN-65. 

    - Cabals a mesurar

         . Q mig 13,58 m3/h

         . Q punta 33,96 m3/h

    - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada

     - Nª de linies de mesura 1 ud

    - Diàmetre del mesurador 65 mm

    - Rang de velocitats

        . Velocitat de pas a Cabal mig 1,14 m/s

        . Velocitat de pas a Cabal màxim 2,84 m/s  

 

4.9. Tractament biològic 

El mòdul de tractament biològic es del tipus reactor-decantador concèntric, i està 

executat en formigó armat “in situ”. El mòdul és circular amb un diàmetre exterior de 

16,50 m. 

Adossades al mòdul de tractament estan la cambra de mescla, l‟arqueta de fangs, 

l‟arqueta de sortida del biològic, l‟arqueta de bombament dels flotants del decantador, 

l‟arqueta de sortida de l‟aigua tractada i l‟arqueta elèctrica. 
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A continuació es presenten totes i cadascunes de les instal·lacions i processos que 

formen part del tractament biològic 

 

4.9.1 Cambra de mescla 

En aquesta cambra adossada al reactor es produeix la homogeneïtzació de l‟aigua 

d‟entrada al reactor biològic mitjançant la utilització d‟un agitador lent. 

De la cambra de mescla l‟aigua passa al reactor a treves d‟un orifici rectangular de 

dimensions 0,50 m x 0,50 m, amb un comporta mural de seccionament. A la sortida 

cap al reactor existeix un deflector que realitza les tasques de distribució i 

tranquil·litzador de les aigües. 

Al fons de la cambra està un orifici de 0,30 m x 0,30 m, seccionat amb una comporta 

mural, que comunica el reactor amb la cambra 

El by-pass del reactor biològic cap el decantador es realitza tancant l‟orifici de pas cap 

al reactor amb la comporta mural, i conduint l‟aigua per una canonada de X.A. de 

diàmetre 100 que comunica la cambra amb l‟arqueta de sortida del reactor. 

     - Nº de cambres 1 1 ud

     . Temps de retenció a Qmig. 1,50 1,50 h

     . Volum necessari 20,38 20,38 m3

     - Dimensions

        . Amplada 2,50 2,50 m

         . Longitud 2,50 2,50 m

         . Profunditat 4,70 4,70 m

     - Volum adoptat 29,38 29,38 m3

      Anirà provista d'agitador lent 2,20 2,20 kw  

 

4.9.2 Reactor biològic 

L‟aeració a l‟interior del reactor es porta a terme amb la instal·lacions de graelles de 

difusors de membrana. Es col·loquen tres graelles amb 63 difusors en cadascuna 

d‟elles. A més a més, existeix un sistema d‟elevació de cada graella que permet 

realitzar les tasques de manteniment i/o reparació sense afectar a les altres, i així es 

dóna continuïtat a l‟aeració del reactor. 

El reactor té un diàmetre exterior de 16,50 m., interior de 8,80 m i una alçada total de 

4,5 m. El volum del reactor per a una alçada útil de 4,0 metres (nivell de la làmina de 

aigua) és de 612 m3, essent el volum de la zona anòxica d‟un 25 % aproximadament 

del volum del reactor. 
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     - Tipus de basses Reactor-Decantador concéntric

     - Temperatura 20 12 ºC

     - Nº de basses 1 1 ud

     - Profunditat útil 4,0 4,0 m

     - Dimensions 

         -Diametre interior 8,80 8,80 m

         -Diametre exterior 16,50 16,50 m

     - Volum total adoptat (anòxica+aeració) 612,02 612,02 m3

Relació zona anòxica/volum total 25,00 25,00 %

    - Volum zona anòxica 153,00 153,00 m3

     - Volum zona airejada 459,01 459,01 m3

     - Càrrega volumètrica

         . DBO5 d'entrada 0,33 0,33 kg/m3

         . DBO5 a eliminar 0,33 0,32 kg/m3

     - Temps de retenció

         . a Q mig 45,06 45,06 h

         . a Q max 18,02 18,02 h  

  -Sistema de tractament Fangs activats en aeració prolongada 

  -Temperatura 20 12 ºC 

  -Cabal mig 13,58 13,58 m3/h 

  -Cabal punta 33,96 33,96 m3/h 

  -Concentracio mitjana DBO5 entrada 619,30 619,30 mg/l 

  -Concentracio màxima DBO5 entrada 805,35 805,35 mg/l 

  - Pes DBO5 d'entrada 201,96 201,96 kg/d 

  - Concentració DBO5 sortida 25,00 25,00 mg/l 

   -Pes DBO5 sortida  8,15 8,15 kg/d 

   -Rendiment DBO5 95,96 95,96 % 

   -Concentració mitjana SS entrada 365,00 365,00 mg/l 

   -Concentració SS sortida 35,00 35,00 mg/l 

   -Rendiment SS 90,41 90,41 % 

   -Concentració mitjana N-NTK entrada 61,00 61,00 mg/l 

   -Concentració màxima N-NTK entrada 91,50 91,50 mg/l 

   -Concentració  N-NTK sortida 15,00 15,00 mg/l 

   -Rendiment N-NTK 75,41 75,41 % 

   -Concentració mitjana P-PT entrada 12,00 12,00 mg/l 

   -Concentració màxima P-PT entrada 18,00 18,00 mg/l 

   -Concentració  P-PT sortida 2,00 2,00 mg/l 

   -Rendiment P-PT 83,33 83,33 % 

   -Càrrega masica (kgDBO5/kg MLSS) 0,090 0,090 kg/kg 

   -Pes de fangs activats 2243,97 2243,97 kgMLSS 

   -Concentració sòlids (MLSS) 3,75 3,75 kg/m3 

   -Volum reactor necessari 598,39 598,39 m3 
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Per una altra banda, existeix un agitador – accelerador de corrent que té com a finalitat 

facilitar el moviment de l‟aigua dins del reactor amb un cabal d‟agitació de 1,40 m3/s i 

una velocitat mitjana de l‟aigua de 0,31 m/s. El seu emplaçament és a la zona de la 

passarel·la de trames d‟accés al decantador. 

 

     - Temperatura 20 12 ºC

     - Tipus d'agitadors Sumergibles de hélice

     - Secció dels canals de la bassa

         . Amplada de canal 3,85 3,85 m

         . Profunditat útil 4,00 4,00 m

     - Velocitat de circulació 0,300 0,300 m/s

     - Potència adoptada 1,47 1,47 W/m3

     - Potència de barreja requerida 0,90 0,90 KW

     - Nº de agitadors

         - per bassa 1 1 ud

         - Total 1 1 ud

     - Potència unitaria mínima 0,90 0,90 KW

     - Potència unitaria adoptada 0,90 0,90 KW

     - Potència unitaria adoptada en xarxa 1,4 1,4 KW  
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4.9.2.1 Procés de nitrificació - desnitrificació 

Al llarg del recorregut de l‟aigua pel reactor biològic, zona d‟aeració i anòxica, es 

produeix el procés de nitrificació i desnitrificació per a la reducció de nitrogen. 

 

 

 

   -Cabal mig 13,58 13,58 m3/h 

   -Temperatura de l'aigua 20,00 12,00 ºC 

   -Altura topogràfica 198,00 198,00 msnm 

   -S.S. entrada a biològic 

     - Concentració 365,00 365,00 mg/l 

     - Pes diari 118,99 118,99 kg/d 

   -DBO5 entrada a biològic 

     - Concentració 619,30 619,30 mg/l 

     - Pes diari 201,96 201,96 kg/d 

  - Volum del reactor 

     - Total 612,02 612,02 m3 

     - Zona anòxica 153,00 153,00 m3 

  -Volum per a desnitrificació 25,00 25,00 % 

  -Concentració MLSS en reactor 3,75 3,75 kg/m3 

  -Pes de fangs activats 2295,06 2295,06 kg/d 

  -Càrrega màsica adoptada 0,088 0,088 kg/kg 

FANGS EN EXCES HUISKEN 

Fe (kg/día) = (1,2 * Cm^0,23 + 0,5 * (B - 0,6))* DBO5entrada * R/100 

Éssent: 

B = S.S./DBO5 

R = Rendiment depuració (%) 

CEDEX 

  - Kg fangs produïts en excés per kg DBO5 eliminada 0,670 0,681 kg/kg 

  - Pes de fangs en excés (Fe) 133,36 135,27 kg/d 

ATV 
  - Factor F T  = 1,072^(T-15) 1,42 0,81 

  - Edat del fang (Huisken) 16,49 16,50 

  - Kg fangs produïts en excés per kg DBO5 eliminada 0,602 0,674 kg/kg 

  - Pes de fangs en excés (Fe) 119,72 133,96 kg/d 
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  - Temperatura 20 12 ºC

  - Concentració mitjana fangs en excés 7,50 7,50 kg/m3

  - Edat del fang total 17,21 16,97 día

  - Edat del fang aeròbia 12,91 12,73 día

  - Factor de seguretat 1,80 1,80

  - Edat del fang necessària per a nitrificació-desnitrificació 5,00 10,95 día

  - Edat del fang total inclòs fangs químics 14,52 14,36 dia

a) Temperatura de nitrificació

EQUACIO QUE DEFINEIX EL PROCES DE NITRIFICACIO :   (1 - fx) = S * (bnT + 1 / E) / unmT

On:

fx = fracció MLSS existents a la zona anòxica

S = factor de seguretat (varia entre 1 i 1,50)

bnT = coef. decreixement bactèries nitrificants per a respiració endògena = 0,04 * 1,029^(T - 20)

unmT = coef. creixement bactèries nitrificants = u(20) * 1,123^(T - 20)

u(20) = 0,5 en condic. normals i 0,4 en condic. més desfavorables

     - u (20) 0,400 0,400

     - Coef. de decreixement de les bactèries nitrificants (bnT) 0,0322 0,0322 l/día

     - Coef. de creixement de les bactèries nitrificants (unmT) 0,1656 0,1666 l/día

     - Fracció de MLSS existents a la zona anòxica (fx) 0,250 0,250

     - Factor de seguretat (S) 1,250 1,250

     - Temperatura a partir de la qual es produirà nitrificació 12,40 12,45 ºC

b) Desnitrificació màxima

CONCENTRACCIÓ N COM A NITRAT QUE PODRIA DESNITRIFICAR-SE A LA ZONA ANÒXICA

Dc (mg/l) = Sbi * (fbs * (1 - (P * Y)) / 2,86 + (Y * E * K2 * fx) / (1 + bhT * E))

On:

Sbi = Concentració DQO biodegradable a l'efluent 

fbs = relación DQO rapid. biodegradable i DQO biodegr. (0,33 aigua decant. i 0,24 aigua no decant.)

P = relació DQO / VSS = aprox. 1,50 mg DQO / mg VSS

Y = coef. creixement bactèries heteròtrofes = aprox. 0,45 mg VSS / mg DQO

K2 = coef. De desnitrificació = 0,1 * 1,08^(T - 20) mg N-NO3H / mg VASS / día

bhT = coef. decreixement bactèries heteròtrofes = 0,24 * 1,029^(T - 20) l/día

     - Concentració de DQO biodegradable a l'efluent (Sbi) 853 853 mg/l

     - Relació entre DQO rapid. biodegr. i DQO biodegr. (fbs) 0,240 0,240

     - Relació DQO/VSS (P) 1,500 1,500 mg/mg

     - Coef. creixement bactèries heteròtrofes (VSS/DQO) (Y) 0,450 0,450 mg/mg

     - Coeficient de desnitrificació (N-NO3H/VASS/día) (K2) 0,100 0,054 mg/mg/día

     - Coefic. de decreixement de bactèries heteròtrofes (bhT) 0,240 0,191 l/día

     - Max. concentr. N com a nitrat que podria desnitrific. (Dc) 55,47 44,02 mg/l
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CAPACITAT DE DESNITRIFICACIO 

     - Temperatura 20 12 ºC 

     - Volàtils en zona anòxica (70% MLSS) 401,63 401,63 kg VASS 

     - Capacitat desnitrificació (mg N-NO3H/mg VASS/día) (0,04-0,08) 

         . Respecte a màxima concentració posible desnitrificar  0,045 0,036 mg/mg/d 

         . Respecte a concentració real a desnitrificar 0,023 0,023 mg/mg/d 

Concentració NITROGEN AMONIACAL QUE NO ES NITRIFICA 

Na (mg/l) = (KnT * (bnT + 1/E)) / (unmT * (1 - fx) - (bnT + 1/E)) 

On: 

KnT = coef. de saturació per a nitrificació = 1,123^(T - 20) mgN-NH3/l 

     - Coeficient de saturació per a nitrificació (KnT) 1,000 0,395 mgN-NH3/l 

     - Nitrogen amoniacal (Na) 0,486 1,289 mg/l 

c) Nitrogen en aigua residual 

     -N-NTK entrada planta 61,00 61 mg/l 

     - N-NO3 en entrada planta 0,00 0 mg/l 

     - Nitrogen elim. en decantac. (N orgànic insoluble = 10%) 0,00 0 mg/l 

     - N orgànic soluble no biodegradable (2%) 1,22 1,22 mg/l 

     - N orgànic soluble biodegradable, no amonificable (2%) 1,22 1,22 mg/l 

      -N en S.S (6% ss de sortida) 2,10 2,10 mg/l 

     -N- NTK al tractament biològic 61,00 61,00 mg/l 

     - N-NO3 al tractament biològic 0,00 0,00 mg/l 

     - Nitrogen en fangs en excés (aprox. 7% MV) 20,05 20,33 mg/l 

     - NTK nitrificat 

         . Concentració 35,93 34,84 mg/l 

         . s/NTK entrada biològic 58,90 57,11 % 

     - N-NO3 desnitrificat 

         . Cabal de recirculació 56,10 56,10 m3/h 

         . Concentració 28,92 28,05 mg/l 

         . s/NTK nitrificat 80,51 80,51 % 

     - Nitrogen a l'efluent 

         . Orgànic 2,44 2,44 mg/l 

         . Amoniacal (N-NH4) 0,49 1,29 mg/l 

     - N en S.S 2,10 2,10 mg/l 

         . Total Kjeldahl (NTK) 5,03 5,83 mg/l 

         . Nitrificat (N-NO3) 7,00 6,79 mg/l 

         . Total (NT) 12,03 12,62 mg/l 

     - Rendim. depuració biològica 

         . En NTK 91,76 90,44 % 

         . En NT 80,28 79,31 % 

     - Rendim. totals de la E.D.A.R. 

         . En NTK 91,76 90,444 % 

         . En NT 80,28 79,311 % 
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4.9.2.2 Necessitats d’oxigen al reactor biològic 

Com ja s‟ha exposat anteriorment el sistema d‟aeració al reactor és mitjançant graelles 

de difusors de membrana. 

En total existeixen 189 difusors repartits en tres graelles d‟acer inoxidable amb un 

cabal màxim teòric per difusor de 4,23 m3/h. 

 

 - Temperatura 20 12 ºC

a) Per a síntesi cel·lular 

     - Coeficient respiració M.O. 0,654 0,654

     - Quantitat de O2 a aportar

         . Diària 130,07 129,94 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 5,42 5,41 kg O2/h

     - Factor de punta per DBO5 1,90 1,90

     - Necessitats punta de O2 10,30 10,29 kg O2/h

b) Per a respiració endògena

     - Coeficient respiració endògena 0,0608 0,0608

       - Quantitat de O2 a aportar

         . Diaria 139,54 139,54 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 horas 5,81 5,81 kg O2/h

c) Per a nitrificació

     - N.T.K. entrada a biològic

         . Concentració 61,00 61,00 mg/l

         . Pes diari 19,89 19,89 kg/d

     - nitrogen en fangs excés 20,05 20,33 mg/l

     - Rendim. NTK en biològic 91,76 90,44 %

     - NTK a l'efluent

         . Concentració 5,03 5,83 mg/l

         . Pes diari 1,64 1,90 kg/d

     - NTK nitrificat

         . Concentració 35,93 34,84 mg/l

         . Pes diari 11,71 11,36 kg/d

     - O2 per a nitr. (kg O2/kg NH4e) 4,60 4,60 kg/kg

     - Quantitat de O2 a aportar

         . Diària 53,88 52,25 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 2,24 2,18 kg O2/h

     - Factor de punta per a nitrif. 1,50 1,50

     - Necessitats punta 3,37 3,27 kg O2/h  
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 - Temperatura 20 12 ºC

d) Aportament per desnitrificació

     - N-NO3 desnitrificat

         . Concentració 28,92 28,05 mg/l

         . Pes diari 9,43 9,14 kg/d

     - O2 produït (kg O2/kg NO3) 2,80 2,80 kg/kg

     - Quantitat de O2 aportat

         . Diària 26,40 25,60 kg O2/d

         . mitjana s/ 24 hores 1,10 1,07 kg O2/h

     - Factor de punta per desnitrif. 1,00 1,00

     - Aportació punta 1,10 1,07 kg O2/h

TOTAL NECESSITATS D'OXIGEN

     - Quantitat mitjana a aportar 12,38 12,34 kg O2/h

     - Quantitat màxima a aportar 18,38 18,30 kg O2/h

     - Ratio kg O2/kg DBO5e

         . Condicions mitjanes 1,49 1,49 kg/kg

         . Condicions màximes 2,22 2,21 kg/kg  

 

4.9.2.3 Producció d’aire 

En l‟edifici d‟explotació i pretractament existeix una estància on es situen els equips de 

producció d‟aire per al pretractament (desemulsionat de greixos) i tractament biològic. 

S‟utilitzen 2+1 bufants per a complir amb les necessitats d‟aeració del reactor biològic 

de cabal unitari 420 m3/h i pressió d‟impulsió 1,5 bars. 

La canonada principal d‟impulsió dels equips de producció d‟aire cap al reactor és de 

X.A./PEAD de diàmetre 100/110. 

Al reactor es situa una canonada de xapa d‟acer perimetral de diàmetre 80 per a la 

distribució de l‟aire cap les graelles. En aquesta canonada es col·loquen 4 vàlvules de 

comporta que permeten la sectorització de cadascuna de les graelles per manteniment 

o reparació. 
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  - Temperatura 20 12 ºC

a) Necessitats d'aire

     - Sistema d'aeració Difusors

     - Conc. O2 dissolt al reactor 2 2 g/m3

     - Coeficient alfa 0,65 0,65

     - Coeficient beta 0,95 0,95

     - Concent. saturació oxigen a T ºC  9,090 10,780 g/m3

     - Concent. saturació oxigen a temperatura licor mescla 8,636 10,241 g/m3

     - Concentració de saturació O2 en aigua pura a 10ºC. 11,290 11,290 mg/l

     - Coef. De difusió a 10ºC. i TºC. 0,8299 0,9634 m2/seg.

     - Pressió atmosfèrica al nivell del mar Coef. saturació útil 760 760 mmHg

     -Factor de correcció segons altitud (100m) 0,988 0,988

     -Presión atmosferica a 100m  750,88 750,88 mmHg

     - Coeficient de transferència 0,455 0,487

     - Capacitat d'oxigenació requerida

         - Mitjana 27,22 25,36 kO2/h

          -Màxima 40,41 37,61 kO2/h

     -Relació kO2/m3aire 0,28 0,28 kO2/m3

     -Rendiment difusors (5%*(H-0,20) 19 19 %

     -Cabal d'aire requerit

            -mig 511,60 476,64 Sm3/h

            -màxim 759,59 706,93 Sm3/h

b) Producció d'aire

     - Tipus de màquina Soplantes

     - Nº de bufants en servei 2 2 ud

     - Nº de bufants en reserva 1 1 ud

     - Cabal unitari teòric

         . En condicions standard 380 353 Sm3/h

         . En condicions normals 354 329 Nm3/h

     - Cabal unitari adoptat

         . En condicions standard 400 Sm3/h

         . En condicions normals 372 Nm3/h

     - Aportació d'aire Automàtica en funció del O2 dissolt

     - Regulació Per variador de freqüència

     - Nº de bufants amb variador de freqüència 1 1 ud  
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 c) Distribució d'aire

     - Zona anòxica

         . Graelles

             .. Quantitat per bassa 0 ud

             .. Quantitat total 0 ud

         . Difusors

             .. Tipus Membrana

             .. Quantitat per bassa 0 ud

             .. Quantitat total 0 ud

     - Zona airejada

         . Aportació màxima d'aire 800 Sm3/h

         . Graelles

             .. Quantitat per bassa 3 ud

             .. Quantitat total 3 ud

    - Difusors

             .. Tipus Membrana

    - Nº de difusors per graella 63 ud

    - Nº de difusors per bassa 189 ud

    - Qmax aire per difusor 4,23 Sm3/h  

 

4.9.2.4 Dosificació de clorur fèrric 

Com a complement de l‟eliminació de fòsfor per via biològica (fangs en excés) es 

necessari utilitzar additius químics (via química) per a reduir la quantitat de fòsfor a 

l‟efluent, i d‟aquesta manera complir amb els requeriments de qualitat de les aigües. 

S‟utilitza el clorur fèrric com a reactiu químic i als càlculs es considerà com a valor del 

fòsfor a l‟entrada de la planta un increment del 15% respecte al valor de partida 

adoptat, es a dir, en lloc de 12 mg/l de P es pren 13,8 mg/l de P a eliminar per via 

biològica i química. 

El dipòsit de clorur fèrric està situat fora i a un costat de l‟edifici de pretractament i 

explotació. S‟han implementat les mesures de seguretat requerides a la legislació 

vigent per a evitar possibles contaminacions per trencament accidental del dipòsit, com 

és la ubicació del mateix dins d‟un recinte tancat.  

Tanmateix, es compta a l‟interior de l‟edifici amb un grup motobomba per a l‟ompliment 

del dipòsit i 1+1 bombes dosificadores de clorur fèrric. 

Amb una canonada de PVC DN-25 es condueix el clorur fèrric des de la bomba 

dosificadora fins a la cambra de mescla , que es troba prèvia al reactor biològic. 
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   Temperatura 20 12 ºC

   Concentració de "P" entrada planta 12 12 mg/l

   Pes de "P" entrada planta 3,91 3,91 kg/d

   Pes de fangs en excés 133,36 135,27 kg/d

   Contingut volàtils en fangs en excés (aprox. 70%) 93,36 94,69 kg/d

  Pes de"P"en fangs excés (aprox.1 %MV ) 0,93 0,95 kg/d

   Eliminació de "P" per vía biològica 2,86 2,90 mg/l

   Concentració de "P" en sortida biològic 9,14 9,10 mg/l

   Pes de "P" en sortida biològic 2,98 2,97 kg/d

   Concentració de "P" a l'efluente 2,00 2,00 mg/l

   Concentració de "P" a eliminar 7,14 7,10 mg/l

   Pes de "P" a eliminar 2,33 2,31 kg/d

   Sistema d'eliminació Vía química a la sortida del reactor biològic

   Reactiu a utilitzar Clorur fèrric

L'eliminació de fòsfor per vía química es projecta com a complement a la reducció per vía biològica.

Les instal·lacions de clorur fèrric i l'aportació de fangs s'estableix, no només per a l'eliminació del

fòsfor vía química deduït, sinó per a un possible increment del fòsfor a l'entrada a planta d'un 15% sobre

els valors indicats a les dades de partida.

 - Concentració de "P" a eliminar vía química 8,94 8,90 mg/l

 - Pes de "P" a eliminar 2,91 2,90 kg/d

        La dosificació de clorur fèrric es realizarà en el reactor biològic.

 Dosificació de cloruro fèrric

     - Forma de subministrament Líquid

     - Riquesa 40 % FeCl3

     - Massa específica 1,417 kg/dm3  
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    Temperatura 20 12 ºC

   a) Consums

     - % de fòsfor soluble a eliminar 97,81 97,80 %

     - Dosificació mitjana 2,00 2,00 moles Fe/mol P

10,47 10,47 g FeCl3/g P

     - Dosificació punta 3,00 3,00 moles Fe/mol P

15,71 15,71 g FeCl3/g P

     - Consum horari de clorur fèrric comercial

         . Mig 2,24 2,23 l/h

         . Punta 3,36 3,35 l/h

   b) Emmagatzematge

     - Forma d'emmagatzematge Dipòsit de P.R.F.V.

     - Autonomía d'emmagatzematge a dosi mitjana 20 20 d

     - Nº de dipòsits 1 1 ud

     - Capacitat unitaria requerida 1,08 1,07 m3

     - Capacitat de dipòsit adoptada 1,50 1,50 m3

   c) Dosificació

     - Sistema de dosificació Bomba dosificadora

     - Nº de bombes en servei 1 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 1 ud

     - Cabal unitari requerit 3,36 3,35 l/h

     - Cabal máx. bomba dosif. 5,0 5,0 l/h

     - Aplicació Reactor biològic

Fangs precipitats per eliminació de fòsfor

     - Concentració de "P" eliminat 8,94 8,90 mg/l

     - Mols de "P" eliminats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Mols de PO4Fe formats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Pes de PO4Fe format 44,81 44,61 mg/l

     - Mols de Fe(OH)3 formats 0,0003 0,0003 mol/l

     - Pes de Fe(OH)3 formats 30,83 30,69 mg/l

     - Pes del precipitat 75,64 75,30 mg/l

     - Pes diari de fangs 24,66 24,55 kg/d  

 

4.9.3 Decantador secundari 

El decantador secundari té un diàmetre de 8,20 m i alçada cilíndrica útil 3,50 m, amb 

un volum d‟aproximadament 191 m3. El decantador és concèntric amb el reactor 

biològic formant el mòdul de tractament. 
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L‟aigua del reactor aboca a una arqueta adossada al mòdul, i posteriorment es 

conduïda mitjançant una canonada de PEAD de diàmetre 200 mm. cap a la campana 

deflectora central del decantador. 

El pont mòbil està constituït per una passarel·la radial de trames, un eix central, carro i 

unes rasquetes de fons i flotants revestides de neoprè en les zones de fregament. 

L‟aigua clarificada de la superfície del decantador es recollida en un canal perimetral, 

previ pas pel deflector i vessadors triangulars, i conduïda per una canonada de X.A. / 

PEAD de diàmetre 150 / 160 mm. cap a l‟arqueta de presentació. S‟ha previst una 

arqueta adossada al mòdul de tractament biològic per a ubicar en un futur un 

cabalímetre de mesura de l‟aigua de sortida del decantador, quan es dupliqui la línea 

de tractament biològic. 
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   Cabal mig 13,58 m3/h

   Cabal punta 33,96 m3/h

Decantador 

     - Sistema De gravetat

     - Tipus Extració central

     - Forma Circular

     - Nº de decantadors 1 ud

     - Dimensions

         . Diàmetre 8,20 m

         . Altura cilíndrica útil 3,50 m

         . Pendent solera 1V:12H

         . Altura cònica 0,275 m

     - Superfície

          .Unitari 52,81 m2

          .Total 52,81 m2

      -Volum

          .Unitari 190,81 m3

          .Total 190,81 m3

     - Càrrega superficial

         . a Q mig 0,26 m3/m2/h

         . a Q max 0,64 m3/m2/h

     - Càrrega de sòlids

         . a Q mig 0,96 kg/m2/h

         . a Q max 2,41 kg/m2/h

     - Temps de retenció

         . a Q mig 14,05 h

         . a Q max 5,62 h

Recollida d'aigua decantada

     - Sistema Canal perimetral 

     - Sobreeixidor Senzill

    .- Longitud de sobreeixidor

         .Unitari 23,25 m

         .Total 23,25 m

     - Càrrega sobre sobreeixidor

         . a Q mig 0,58 m3/h/m

         . a Q punta 1,46 m3/h/m  
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                         JUSTIFICACIO PROFUNDITAT MITJANA DECANTADOR

     - Càrrega superficial hidraúlica màxima 0,64 m3/m2/h

     - MLSS en reactor 3,75 kg/m3

     - Concentració recirculació 7,50 kg/m3

     - Índex volumètric de fang 130 ml/g

     - Relació recirculació 1,00

     - Volum comparatiu fang 487,50 ml/l

     - Càrrega superficial de fangs 313,48 l/m2/h

     - Sistema retirada fang Rasquetas

     - Coeficient extracció 0,700

     - Concentr. fang fons decantador 10,71 kg/m3

     - Temps d'espessiment 2,70 h

     - Valor empíric concentració 1310,66 l/m3

     - Altura de capes

         . Zona de espessiment 1,29 m

         . Zona de emmagatzematge 0,56 m

         . Zona de separació 1,25 m

         . Zona de clarificació 0,50 m

     - Altura mínima a 2/3 del radi (segons càlcul) 3,60 m

     - Altura a 2/3 del radi adoptada al decantador secundari 3,61  

 

Existeix una tremuja de recollida dels flotants del decantador i posteriorment són 

conduits mitjançant una canonada de xapa d‟acer de diàmetre 80 cap a l‟arqueta de 

greixos i escumes. Els flotants són impulsats cap al concentrador de greixos del 

pretractament mitjançant un grup motobomba de cabal 3m3/h. 

L‟arqueta és de formigó armat “in situ” amb unes dimensions d‟1.50 x 1.50 x 2.65 m 

En l‟arqueta es situa un agitador que té com a funció remoure els greixos per a evitar 

que es espesseixen massa. 
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Retirada de sobrenedants

     - Sistema d'arrossegament escombrador superficial

     - Recollida flotants-aigua Caixa i tuberia a concentrador.

     - Evacuació del decantador Per gravetat

     - Destí dels flotants extrets Concentrador de greixos

     - Purga de flotantes-agua. vàlvula automàtica.

     - Cabal màxim d'extracció. 3 m3/h

    - Extracció flotants Bomba submergible

         . Número de bombes 1 ud.

         . Cabal unitari 3 m
3
/h

         . Altura manomètrica 6 m.c.a.

L'arqueta de bombament anirà provista d'agitador.  

 

4.9.4 Arqueta conjunta de fangs, recirculació dels fangs 

Del fons del decantador secundari surt una canonada de PEAD de diàmetre 160 mm 

que condueix els fangs (recirculació externa) cap a l‟arqueta conjunta adossada al 

mòdul. Tanmateix, una canonada de xapa d‟acer de diàmetre 150 mm. comunica el 

reactor biològic amb l‟arqueta anterior (recirculació interna). 

Les dimensions de l‟arqueta són de 7,50 x 2,00 x 6,50 m, de formigó armat “in situ”. 

 

Mitjançant 1+1 grups motobomba submergibles i canonada de x.a./PEAD de diàmetre 

80/90 els fangs són impulsats a la cambra de mescla d‟entrada al reactor biològic.El 

grup motobomba té com a punt de funcionament, un cabal de 21 m3/h i una alçada 

manomètrica de 3,5 m.c.a. 

 

S‟instal·la un cabalímetre DN 80, a la canonada d‟impulsió, per a mesurar els fangs 

recirculats.Per a regular el cabal de recirculació dels fangs s‟utilitza un variador de 

freqüència en un dels grups motobomba. 

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 11. Càlculs del procés 30 

   Cabal mig 13,58 m3/h

   Concentració mitjana en basses 3,75 kg/m3

   Concentració purga clarificador 7,50 kg/m3

   Índex de Mohlman 133,33 ml/g

   Cabal de recirculació teòric 13,58 m3/h

   Cabal de recirculació adoptat 21,00 m3/h

   Proporció sobre Cabal mig 154,60 %

   Sistema d'elevació bombes submergibles

   Nº de bombes en servei 1 ud

  Nº de bombes en reserva 1 ud

  -Cabal unitari 21,00 m3/h

  -Altura manomètrica 3,50 m.c.a

  - Cabal total a mesurar 21,00 m3/h

  - Sistema de mesura Electromagnètic en canonada

  - Nª de línies de mesura 1 ud

  - Cabal a mesurar per línia 21,00 m3/h

  - Diàmetre del mesurador 80 mm

  - Velocitat de paso 1,16 m/s  

 

4.9.5 Arqueta de sortida d’aigua tractada 

L‟aigua clarificada del decantador es conduïda mitjançant una canonada soterrada de 

PEAD de diàmetre 160 mm. fins a l‟arqueta de sortida d‟aigua tractada en la planta. 

L‟arqueta té dos compartiments, un sec i l‟altre humit. Al primer es situa el mesurador 

electromagnètic de cabal d‟aigua tractada de diàmetre DN100, i al segon s‟observa la 

presentació de l‟aigua tractada cap a la canonada de sortida de la planta . 

Les dimensions del primer compartiment són de 2,00 x 2,00 x 2,60 m, i del segon de 

3,00 x 2,00 x 3,00 m, de formigó armat “in situ”. 

El grup de pressió d‟aigua industrial es situa a la superfície i proper a l‟arqueta de 

sortida. És dimensiona per a un cabal de 10 m3/h i alçada manomètrica 70 m.c.a,. 

Consta dels següents elements: 

- 2 bombes de cabal 5 m3/h i alçada 70 m.c.a. La canonada d‟aspiració és de 

xapa d‟acer de diàmetre 50 mm, i l‟aigua s‟aspira del segon compartiment de 

l‟arqueta de sortida. 

- Filtre d‟anelles de 2” de 130 . 

- Dipòsit de membrana de 300 l. 
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Superfície aproximada de la parcel·la de l'E.D.A.R. : 4200 m²

Percentatge de zona ocupada per plantacions : 10 %

Superfície utilitzada per a plantacions : 420 m²

Cabal d'aigua necessària per m² : 50 l/m² d

a) Cabal necessari d'aigua tractada per a reg : 21,00 m³/d

Temps diari previst de funcionament : 12 h/d

Cabal horari d'aigua tractada : 1,75 m³/h

b) Cabal d'aigua tractada per a us en serveis auxiliars : 15 m³/d

Temps diari previst de funcionament : 7 h/d

Cabal horari d'aigua tractada : - 2,14 m³/h

c) Cabal necessari aigua serveis auxiliars : 31 m³/d

Temps diari previst de funcionament : 5 h/d

Cabal horari corresponent : 6,2 m³/h

d) Cabal horari necessari aigua a centrífuga (1 ud): 1 m³/h

Total Cabal horari necessitats d'aigua: 4,89 m³/h

Grup de pressió aigua de serveis auxiliars i reg

Número de grups de pressió 1 ud

Cabal adoptat 10 m³/h

Número de bombes en funcionament 2 ud

Cabal unitari adoptat : 5 m³/h

Pressió màxima de treball : 7 Kg/cm²  

 

5. Línia de fangs 

A continuació s‟exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen 

part de la línia de fangs de l‟estació depuradora d‟aigües residuals de Benavent de 

Segrià. 

 

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

Respecte a l‟‟arqueta conjunta de fangs ja s‟han descrits les seves característiques i 

les canonades de connexió amb el tractament biològic a l‟apartat 4.9.4 de recirculació 

de fangs de la línia d‟aigua. 

Per a la impulsió dels fangs en excés del tractament biològic s‟han dimensionat 1+1 

grups motobomba submergibles a l‟interior de l‟arqueta. 

El cabal unitari del grup és de 5,5 m3/h i alçada manomètrica de 8 m.c.a. 

Els fangs en excés són impulsats mitjançant una canonada de X.A./PEAD de diàmetre 

80/90 cap a l‟espessidor de fangs situat a un costat del mòdul biològic. 

Per a la mesura dels fangs biològics en excés s‟instal·la un mesurador electromagnètic 

de diàmetre DN-40. 
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   Fangs en excés (CEDEX) 133,36 kg/d

   Fangs precipitats per eliminació de fòsfor 24,66 kg/d

   Fangs totals 158,02 kg/d

     - Pes de fangs 158,02 kg/d

     - Concentració

         . Purga fangs del decantador 7,50 kg/m3

         . Purga fangs del reactor biològic 3,75 kg/m3

     - Cabal de fangs

         . Purga fangs del decantador 21,07 m3/d

         . Purga fangs del reactor biològic 42,14 m3/d

     - Temps de bombament

         . Purga fangs del decantador 4,00 h

         . Purga fangs del reactor biològic 8,00 h

     - Cabal requerit

         . Purga fangs del decantador 5,27 m3/h

         . Purga fangs del reactor biològic 5,27 m3/h

     - Cabal de bombament adoptat 5,50 m3/h

     - Sistema d'elevació bombes sumergibles

     - Nº de bombes en servei 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 ud

     - Cabal unitari 5,50 m3/h

     - Altura manomètrica 8,00 m.c.a.

     - Destí Espessidor

  - Cabal total a mesurar 5,50 m3/h

  - Sistema de mesura Electromagnètic en tuberia

  - Nª de línies de mesura 1 ud

  - Cabal a mesurar per línia 5,50 m3/h

  - Diàmetre del mesurador 40 mm

  - Velocitat de pas 1,22 m/s  

 

5.2. Espessidor de fangs biològics 

L‟espessidor de fangs biològics és prefabricat en acer del tipus gravetat i té forma 

circular amb un diàmetre de 4,5 m i una alçada total de 4,10 m. 

La part cilíndrica de l‟espessidor té una longitud de 3,30 m. i la cònica de 0,50 m. El 

volum aproximat és de 52 m3. 

La part superior de l‟espessidor es cobreix amb una cúpula de PRFV d‟alçada 0,30 m., 

i es situa una passarel·la on es subjecta l‟equip motriu del sistema de rasquetes de 

fons de l‟espessidor. 

A l‟interior de l‟espessidor existeix la columna central en acer al carboni que està unida 

al grup motriu per al subministrament de moviment a les rasquetes de fons, la 

campana tranquil·litzadora d‟entrada dels fangs biològics, l‟abocador perimetral amb 
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forma triangular (sobrenedants) i les rasquetes de fons amb cautxú regulable en la part 

inferior per al rascat de la solera. 

Els sobrenedants i buidats de les canonades de l‟espessidor són recollits en una 

arqueta de formigó armat “in situ” de dimensions 0,50 x 0,50 x 0,50 m. A aquesta 

arqueta també s‟incorpora el drenatge del biofiltre mitjançant una canonada de polietilè 

corrugat de diàmetre 200 mm. La canonada de connexió amb l‟arqueta de 

buidats/drenatges del mòdul biològic és de PEAD de diàmetre 200 mm. 

 

El drenatge de la llosa on es situa l „espessidor es realitza cap a una arqueta de 

formigó “in situ” de dimensions 0,30 x 0,30 x 0,30 m, que està connectada amb 

l‟anterior mitjançant una canonada de PEAD de diàmetre 160 mm. 

 

En el cas d‟extreure els fangs espessits a un camió per al transport a un centre de 

gestió de residus es preveu un racor Barcelona de diàmetre DN-45mm a la canonada 

de sortida de l‟espessidor. 

 

      - Tipus Gravetat

     - Forma Circular

     - Nº de espessidors 1 ud

     - Dimensions

         - Diàmetre 4,50 m

         - Altura cilíndrica útil 3,00 m

         - Altura cònica 0,50 m

         - Pendente 1V/4H

     - Superfície 15,90 m2

     - Volum 51,26 m3

     - Càrrega màssica superficial 9,94 kg/m2/d

     - Càrrega hidraúlica a Qmax 0,35 m3/m2/h

     - Temps de retenció (concentr. mitjana 30 kg/m3) 6,49 días

         - Cabal sobrenedant

            - Purga fangs del decantador 15,80 m3/d

            - Purga fangs del reactor biològic 36,87 m3/d

     - Sistema d'evacuació  gravetat

     - Destí Capçalera de planta  

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 11. Càlculs del procés 34 

5.3. Grup motobomba de fangs espessits a deshidratació 

Els fangs espessits són aspirats de l‟espessidor mitjançant un canonada de X.A./PEAD 

de diàmetre 80/90 fins als grup motobomba de cargol helicoïdal excèntric. 

S‟ha dimensionat 1+1 grup motobomba de cabal 2,50 m3/h i alçada manomètrica 10 

m.c.a. Aquests equips es situen a la sala de deshidratació de l‟interior de l‟edifici. 

Les canonades d‟entrada i sortida dels grups motobomba són de xapa d‟acer de DN-

65 i 50 mm respectivament, existint vàlvules en ambdues canonades que permeten 

alternar el funcionament dels grups motobomba.  

La canonada principal d‟entrada al decantador centrífug és de xapa d‟acer de diàmetre 

DN65. 

 

     - Concentració 30 kg/m3

     - Cabal de fangs espessits 5,27 m3/d

     - Sistema de purga bombes cargol helicoïdal

     - Temps de bombament 3,00 h/d

     - Dies setmanals 5,00 d/sem

     - Cabal teòric 2,46 m3/h

 Bombament de fangs espessits

   Nº de unitats en servei 1 ud

 - Nº de bombes en reserva 1 ud

 - Cabal unitari teòric 2,46 m3/h

 - Cabal de bombament adoptat 2,50 m3/h  

 

5.4. Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug 

La deshidratació dels fangs es realitza mitjançant un decantador centrífug de cabal 

2,50 m3/h, situat a la sala de deshidratació de l‟edifici. 

La concentració de matèria seca a l‟entrada del decantador centrífug és d‟un 3%, amb 

una sequedat esperada de la torta del 25 % si la matèria volàtil es situa en el rang del 

40-60 %, i del 23 % si la matèria volàtil es superior al 60 %. 

L‟entrada dels fangs al decantador es realitza per una canonada d‟alimentació de 

diàmetre 65 mm. Un cop a l‟interior, la fase sòlida, més pesat, es precipita contra les 

parets del rotor, mentre que la fase líquida forma un anell concèntric. Per uns orificis el 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 11. Càlculs del procés 35 

líquid surt a l‟exterior, mentre que la fase sòlida es arrossegada per un cargol sense fi 

cap l‟exterior. 

En la sala de deshidratació es situa un equip de detecció de gasos (metà, sulfhídric, 

nitrogen, hidrogen, amoníac, acetaldehid, compostos del sofre,..) equipat amb sondes 

de senyalització sonores i llumíniques per a prevenir una possible intoxicació de les 

persones que accedeixin o es trobin en l‟interior de la sala. 

 

  - Pes de fangs a assecar 158,02 kg/d

  - Concentració 30,00 kg/m3

  - Volum de fangs a assecar 5,27 m3/d

  - Dies de filtració setmanals 5,00 d/sem

 - Hores de filtració diaries 3,00 h/d

  - MS a tractar per dia útil 221,23 kg/d
  - Càrrega horaria de funcionament 73,74 kg/h

  - Volum horari a tractar 2,46 m3/h

Decantador dentífug

     - Nº de decantador centrífug en servei 1 ud

     - Nº de decantdor centrífug en reserva 0 ud

     - Capacitat unitaria requerida 2,46 m3/h

     - Capacitat unitaria real 2,50 m3/h

    -  Càrrega horària en decantador 75 kg/h

Fangs deshidratats

     - Pes de fangs (dia útil) 221,2 kg/d

     - Sequetat de la torta 25,00 %

     - Cabal de fangs (dia útil) 0,87 m3/d

     - Densitat de la torta 1,02 t/m3

     - Pes de torta per dia útil 0,88 t/d

     - Destí del fang sec emmagatzematge

Filtrat decantador centrífug

     - Cabal (dia útil) 6,76 m3/d

     - Destí Capçalera de planta  

 

5.4.1 Condicionament dels fangs amb reactius 

Per a obtenir un rendiment adequat en la deshidratació mecànica dels fangs 

(decantador centrífug) es necessari el condicionament previ dels fangs mitjançant 

reactius químics. 

La funció principal d‟aquests reactius es trencar l‟estabilitat col·loïdal i aconseguir una 

aglomeració de partícules, en forma de flòculs, que permetin accelerar la pèrdua 

d‟aigua dins del decantador centrífug. 
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El reactiu utilitzat és el polielectrolit orgànic i la seva preparació es realitza en un equip 

de preparació automàtica en continu. 

L‟equip automàtic està format per tres compartiments tancats de dimensions 1,00 x 

1,00 x 0,8 m, i de capacitat útil conjunta de 700 litres. El cabal màxim a subministrar 

per l‟equip és de 700 l/h. Al primer i segon compartiment existeix un electroagitador. 

Posteriorment, el polielectrolit es dosificat cap als fangs a deshidratar mitjançant 1+1 

grups motobomba de cabal màxim 250 l/h i pressió 1 bar. 

L‟equip automàtic de preparació de polielectrolit, els grups motobomba de dosificació i 

el quadre de control i comandament de les operacions de deshidratació es situen en 

una sala independent i aïllada del decantador centrífug per motius de seguretat. La 

visualització de les operacions sobre el decantador centrífug es controlen a través d‟un 

vidre que separa aquesta sala de la sala de deshidratació. 
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  - Tipus de reactiu Polielectròlit

  - Forma de subministrament Sòlid

a) Consums

     - Materia seca a tractar 73,74 kg/h

     - Dosi

         - mitjana 5,00 kg/TmMS

         - màxima 8,00 kg/TmMS

     - Consum horari

         - mig 0,37 kg/h

         - màxim 0,59 kg/h

b) Emmagatzematge

     - Auton.de emmag.a dosi mitjana 15,00 d

     - Capacitat requerida 16,59 kg

     - Capacitat adoptada 40,00 kg

     - Forma d'emmagatzematge Sacs 20Kg 2

c) Dilució

     - Sistema de preparació Automático

     - Nº de equipos de preparación 1 ud

     - Nº de depósitos 1 (3 compartiments) ud

     - Capacitat 500,00 l

     - Concentr. de la dilució 0,50 %

     - Consum de poliel. diluït

         - A dosi mitjana 73,74 l/h

         - A dosi màxima 117,99 l/h

d) Dosificació

     - Sistema Bomba cargol helicoïdal

     - Nº de bombes en servei 1 ud

     - Nº de bombes en reserva 1 ud

     - Cabal unitari requerit 117,99 l/h

     - Cabal unitari adoptat 40 - 250 l/h

     - Forma de dosificació Manual

     - Dilució posterior a dosificació

        - Concentració 0,200 %

        - Cabal d'aigua per a dilució 176,99 l/h

        - Sistema de mesura utilitzat Rotàmetre  

 

5.5. Transport i emmagatzematge dels fangs deshidratats 

Els fangs deshidratats obtinguts del decantador centrífug són conduïts mitjançant un 

cargol transportador sense fi a un contenidor de 4 m3  situat a la sala de deshidratació 

de fangs. 

Posteriorment, els fangs són carregats i transportats per un camió cap a un abocador 

autoritzat. 
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  - Recollida i evacuació Cargol transportador sense eix

  - Nº de Cargols horitzontals 1 ud

  - Forma d'emmagatzematge Contenidor

   -Temps de emmagat. Previst 2 d

  - Volum de emmagat. Necessari 1,74 m3

  - Nº de contenidors 1 ud

  - Capacitat unitaria requerida 1,74 m3

  - Capacitat de contenidor 4,00 m3

  - Autonomia de emmagatzematge 4,61 d

  - Evacuació dels fangs Camió a abocador  

 

6. Instal·lacions de desodorització 

La instal·lació de desodorització de la planta de tractament d‟aigües residuals té com a 

funció l‟aspiració dels gasos odorífers produïts en els processos de la sala de 

pretractament, deshidratació i a l‟interior del espessidor de fangs per al seu posterior 

tractament en el biofiltre. 

Amb aquest sistema es compleix la reglamentació en matèria de seguretat i salut en 

els llocs de treball, ja que permet l‟eliminació dels gasos odorífers en zones amb 

presència de persones que controlen els processos de la planta. 

Al cas de l‟espessidor l‟aspiració dels gasos del seu interior es realitzarà per a 

mantenir una composició de l‟aire adequada (condicions no anaeròbies) i per a 

executar les tasques de manteniment o reparació de l‟equip motriu quan siguin 

necessàries (treballs en espais confinats). 

Els compostos odorífers presents en els processos de tractament són H2S, NH3, 

CH3SH, C2H5SH, (CH3)2S, (CH3)2NH, (CH3)3N.  

En la composició de l‟aire de la planta també es troben els gasos següents, O2, CH4, 

H2, CO2, CO, Cl, C2H6, N2. S‟hauran de vigilar els seus nivells de concentració per a 

evitar importants problemes de salut sobre tot, en espais confinats i en la sala de 

deshidratació de fangs. 

En la sala de deshidratació existeix un equip de detecció dels gasos descrits 

anteriorment amb senyals d‟avís sonor i lumínic, quan el nivell mesurat d‟un o més 

gasos sobrepassa el valor límit establert per la legislació vigent (TLV‟s). Quan es dóna 

una situació anòmala s‟activa automàticament el sistema de ventilació per a disminuir 

la concentració dels gasos contaminats. A més a més, en cas d‟emergència o davant 

d‟una fallida del sistema de detecció de gasos es pot activar el sistema de ventilació 

mitjançant un interruptor situat a l‟interior de la sala. 
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El sistema de desodorització de la planta està format per els següents equips i 

instal·lacions: 

 Col·lectors de aspiració a l‟interior de l‟edifici. 

 Reixes d‟aspiració en la sala del grup electrogen, pretractament, control de 

deshidratació i deshidratació de fangs. 

 Captació de tipus campana en els contenidors de la sala de pretractament i de 

deshidratació de fangs. 

 Ventilador centrífug de cabal de renovació 7.500 m3/h i pressió 2.500 Pa, situat 

en la sala de bufants. 

 Torre de humidificació d‟1,00 m. de diàmetre i alçada 4,50 m, amb 800 l. de 

capacitat per al líquid de rentat del gas contaminant. 

 1 grup motobomba centrífug de cabal 8 m3/h i alçada 14 m.c.l. per a la 

recirculació del líquid de rentat. 

 Tractament biològic dels gasos contaminats, format per: 

- Bassa de formigó armat “in situ” i fàbrica de maó de dimensions 10,70 x 

8,70 x 3,50 m. 

- Suport de la biomassa format per una biga de formigó i plaques 

prefabricades de formigó armat. 

- Biomassa de tipus orgànic, composta de bruc (100 %) amb un volum 

aproximat d‟125 m3. 

El gas contaminant es sotmès a un rentat amb aigua a contracorrent en la torre de 

humidificació amb la finalitat d‟aconseguir les condicions òptimes d‟humitat, 

temperatura i pH, a més a més d‟eliminar partícules de pols, junt amb alguns 

components tòxics per als microorganismes del llit filtrant. 

El líquid d‟humidificació contingut en el fons de la torre és recirculat per una bomba 

centrífuga .El nivell de líquid es controla a través d‟una electrovàlvula amb un indicador 

de nivell i les característiques d„acidesa ó basicitat amb un mesurador de pH. 

El ventilador centrífug impulsa el gas a tractar al biofiltre constituït per la biomassa 

continguda en la bassa oberta a l‟atmosfera. El gas travessa el llit filtrant amb un 

temps de residència determinat i surt lliurement a l‟atmosfera desproveït de 

contaminants. 
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Cabals a tractar a Desodorització

Espessidor:

Número d'equips instal·lats : 1 ud

Superfície unitaria coberta : 15,90 m²

Altura mitjana 1,20 m

Volum d'aire a tractar : 19,09 m³

Nº de renovacions hora : 8 Ud

Cabal horari a tractar : 152,68 Nm³/h

Sala Pretractament:

Superfície coberta : 132,00 m²

Altura de la sala : 7,00 m

Volum d'aire a tractar : 924,00 m³

Nº de renovacions hora (equiv.a 10 re.p.h. localitzades): 6 ud

Cabal horari a tractar : 5544,00 Nm³/h

Sala Deshidratació:

Superfície coberta : 45,00 m²

Altura de la sala : 7,00 m

Volum d'aire a tractar : 315,00 m³

Nº de renovacions hora : 5 ud

Cabal horari a tractar : 1575,00 Nm³/h

Cabal total d'aire a tractar 7271,68 Nm³/h

Equips de desodorització

     - Cabal d'aire a tratar adoptat 7300,00 Nm3/h

     - Sistema de desodorització adoptat   Filtres orgànics d'adob

     - Nº Equips de desodorització en funcionament 1 ud

     - Nº de ventiladors 1 ud

     - Cabal unitari adoptat 7300,00 Nm3/h

     - Nº de torres de contacte o Scrubber 1 ud

        - Diàmetre 1,00 m

        - Altura 4,50 m

        - Volum 3,53 m3

     - Capa filtrant Biomassa

     - Densitat aparent 320 kg/m3

     - Tamany mig del granulat 3 a 6 mm

     - Contingut de humitat 10 a 15 %

Dimensions Biofiltre

     -Longitud: 10,00 m

     -Amplada: 8,00 m

     -Superfície: 80,00 m2

     -Altura Biomassa 1,56 m

     -Volum Biomassa 124,80 m3

     -Pes Biomassa 19,97 Tn  
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7. Instal·lacions de sobrenedants i desguassos 

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

seran conduïts a capçalera/pretractament. En concret distingim: 

 Transport a pretractament dels greixos i escumes del decantador secundari. 

Els flotants del decantador són conduïts mitjançant una canonada de xapa 

d‟acer de diàmetre 80 mm cap a una arqueta adossada al mòdul biològic. Les 

dimensions interiors de l‟arqueta són d‟1,50 x 1,50 x 2,80 m, de formigó armat 

“in situ”. 

Amb un grup motobomba de cabal 3 m3/h i alçada manomètrica 6 m.c.a., són 

impulsats al concentrador de greixos del pretractament. 

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

Existeixen dues canonades de xapa d‟acer de diàmetre 150 mm. que 

comuniquen el reactor biològic i el decantador secundari amb l‟arqueta conjunta 

de fangs adossada al mòdul biològic. Aquestes canonades condueixen els 

fangs de la recirculació interna i externa del tractament biològic. 

D‟aquestes canonades surten altres dues, de xapa d‟acer i diàmetre 100 mm, 

que permetran realitzar el buidat del reactor/decantador cap l‟arqueta de 

buidats, contigua a la de fangs, actuant sobre les vàlvules de comporta. 

L‟arqueta de buidats de formigó armat “in situ” té unes dimensions interiors de 

2,00 x 4,50 x 6,50 m. 

En l‟arqueta de buidats existeixen 2 grups motobomba que impulsaran els 

fangs cap al pou d‟elevació d‟aigua bruta. El grup motobomba és dimensionat 

per a un cabal de 15 m3/h i alçada manomètrica 12 m.c.a. 

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

En una arqueta situada sota l‟espessidor es recullen els sobrenedants i els 

drenatges de l‟espessidor. Tanmateix, el drenatge del biofiltre es conduït cap a 

aquesta arqueta per una canonada de polietilè corrugat de diàmetre 200 mm. 

Les dimensions interiors de l‟arqueta són de 0,50 x 0,30 x 0,30 m, de formigó 

armat “in situ”. 

Tots els sobrants anteriors són transportat fins a l‟arqueta de buidats/drenatges, 

descrita a l‟apartat anterior, mitjançant un canonada de PEAD de diàmetre 200 

mm. 
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Els grups motobomba definits al punt anterior impulsaran els sobrants cap al 

pou d‟elevació d‟aigua bruta. 

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

El drenatge del decantador centrífug es conduït mitjançant una canonada de 

xapa d‟acer de diàmetre 80 mm. cap al canal de desbast de sòlids gruixuts. 

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

depuradora. 

Existeixen diferents xarxes de sanejament, drenatges i buidats en l‟edifici que 

condueix les aigües produïdes en els diferents processos i usos de l‟edifici cap 

a capçalera de planta. Així es té: 

 Sanejament del vestuari i lavabo. Xarxa de canonades de PEAD de 

diàmetre 160 mm, que aboca al canal de desbast de sòlids gruixuts 

previ a la reixa de sòlids gruixuts. 

 Drenatge i neteja de la zona de pretractament, sala de deshidratació, 

elèctrica i de bufants. Xarxa de canonades de PEAD de diàmetre 

160/200 mm, que aboca al canal de desbast posterior a la reixa de 

sòlids gruixuts. 

 Drenatge dels canals que es situen en la sala de deshidratació i bufants 

per a la instal·lació de les canonades d‟impulsió dels fangs espessits a 

decantador centrífug i transport d‟aire a pretractament i reactor biològic. 

Xarxa de canonades de PEAD de diàmetre 160 cap a una arqueta de 

reunió, on es situa una bomba de buidatge per a la impulsió de les 

aigües cap al canal de desbast. 
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1. Introducció. 

En el present annex es descriuen els diferents elements d’obra civil i d’edificacions que 

conformaran els treballs de construcció de l’ estació depuradora d’aigües residuals de 

Benavent de Segrià. 

 

2. Descripció de l’obra civil 

Les edificacions o elements que formen part de la depuradora són : 

 

2.1. Sobreeixidor de captació d’aigües residuals. 

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

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

de 30 cm de gruix i llosa superior de 20 cm de gruix. 

 

2.2. Mòdul de tractament biològic. 

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

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

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

reactor biològic serà de 612,02 m3. 

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

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

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

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

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

243,12m3. 

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

circular del mòdul. 

Així mateix, aquest mòdul estarà protegit per una barana perimetral d’1,00 m d’alçada. 
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2.3. Edifici de pretractament, bufants i deshidratació. 

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

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

control, magatzem i serveis.  

Aquesta construcció es realitzarà amb elements prefabricats de formigó. Tant els murs 

de fàbrica com els forjats amb suport polipast es calcularan d’acord amb la normativa 

EHE 08. 

Al Document 2. Plànols, se’n detallen les dimensions concretes, amb acabats exteriors 

a determinar per la direcció d’obra. 

 

2.4. Espessidor de fangs. 

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

m3 de capacitat (alçada cilíndrica de 3,00 m i alçada total de 5,43 m). 

Aquest espessidor estarà suportat sobre quatre perfils metàl·lics amb sabates de 

formigó HA-30 de 1,5 x 1,5 m i 0,7 m de gruix.  

 

2.5. Biofiltre de desodorització 

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

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

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

encenall de fusta). 

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

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

superior (replè de material), el acabat en la coronació d’aquest muret es una peça 

tipus Sas (AL-200, LO-200) o similar. 

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

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

12 cm de gruix de 0,99 x 0,40m. amb 6 perforacions de Ø16 mm. 

Aquest forjat està sustentat per pilarets de 22 x 22 cm, formats amb totxo massís 

enfoscat amb morter. 
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2.6. Centre de transformació. 

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

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

acabats exteriors a determinar per la direcció d’obra. 

 

2.7. Arqueta de repartiment i by-pass biològic. 

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

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

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

una certa fracció del cabal mig. 

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

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

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

de 20 cm. 

 

2.8. Arqueta de presentació d’aigua tractada. 

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

2,60 m i 3,00 m d’alçada lliure.  

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

tractada). 

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

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

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

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

cota de solera fins la cota de sortida. 

3. Bases de càlcul 

Per al càlcul estructural dels elements de l’estació s’ha aplicat el mètode dels Estats 

Límits de la Instrucció EHE-08  “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

Es defineix com Estat Límit aquelles situacions per les que, de ser superades,es pot 

considerar que l’estructura no compleix algunes de les funcions per les que ha estat 

projectada. Es consideren els Estats Límit Últims i els Estats Límit de Servei. 
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Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que produeixen la posada en fora de 

servei de l’estructura, per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’aquesta. 

S’inclou dins la denominació d’Estat Límit de Servei totes aquelles situacions de 

l’estructura per les que no es compleixen els requeriments de funcionalitat, comoditat, 

durabilitat o d’altres aspectes requerits. 

 

4. Normativa aplicable 

Es considera la següent normativa aplicable: 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

 Código Técnico de la Edificación. Partes de Seguridad Estructural (SE), 

Seguridad Estructural Acero (SE-A), Seguridad Estructural Acciones en la 

Edificación (SE-AE) y Seguridad Estructural Cimientos (SE-C) 

 Eurocódigo 2 Estructuras de Hormigón 

 Eurocódigo 4 Estructuras Mixtas 
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5. Accions 

En el càlcul dels elements estructurals s’han considerat les següents accions: 

 Accions permanents (G) 

El pes propi dels diferents elements s’ha calculat a partir de la seva geometria 

adoptant una densitat del formigó de valor c = 2,5 T/m3. 

L’empenta de les terres s’ha determinat considerant reblert amb els següents 

paràmetres: 

 Angle de fregament intern : 30º 

 Densitat del sòl  :  2,0 T/m3 

 Cohesió c:   0,0 kg/cm2 

 

El càlcul del coeficient d’empenta activa h s’ha determinat a partir de la teoria de 

Coulomb d’acord amb la següent expressió: 

2

2

2

)( · )(

)( · )(
1 · 

)(





























sensen

sensen
sen

sen
h

 

on: 

 h , és el coeficient d’empenta horitzontal 

 , és l’angle que forma el parament de l’extradós amb la solera 

 ,  és l’angle del talús en coronació 

 , és l’angle de fregament mur-sòl de l’extradós. 

 , és l’angle de fregament intern del sòl de l’extradós 

Accions variables (Q) 

- Sobrecàrregues 

Per al dimensionaments dels pous i arquetes s’ha considerat una sobrecàrrega 

en coronació de 1,0 T/m2. 

- Nivell freàtic i subpressió 

Es considera que no hi ha presència de nivell freàtic.  
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6. Materials 

6.1. Formigons 

El tipus de formigó a emprar per als elements construïts in-situ ve determinat, a banda 

de per criteris resistents, per l’agressivitat del medi, el qual es defineix a partir de les 

classes generals i específiques d’exposició. 

A la taula següent es resumeixen les classes d’exposició, la resistència mínima 

exigible del formigó i la denominació del formigó segons la nomenclatura de l’EHE. Per 

necessitats estructurals es podran adoptar formigons de característiques superiors 

(resistents i de durabilitat) a les aquí exposades. 

Taula 1 Classes d’exposició dels diferents materials. 

CLASSE D’EXPOSICIÓ 

Element estructural Classe general/específica 
Resistència mínima 

(N/mm2) 

Fonamentacions de l’espessidor de 
fangs, fonamentacions dipòsit clorur 
fèrric, arquetes de mesura, biofiltre de 
desodorització, fonaments de l’edifici 
de pretractament, forjat i solera 
d’aquest. 

Classe IIa 25 

Sobreeixidor de captació, arqueta de 
presentació, pou de bombament 
interior de l’edifici, mòdul de 
tractament i arqueta de repartiment i 
by-pass biològic. 

Classe IIa+Qb 30 

 

Finalment s’han adoptat resistències superiors a les estrictament necessàries per 

agressivitat, adoptant-se els següents formigons: 

Neteja i nivellació   HM-15 

Solera i forjat edifici   HA-30 / P / 20 / IIa 

Pou bombament edifici HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Arqueta presentació  HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Arquetes mesura  HA-30 / P / 20 / IIa 

Sobreeixidor de captació HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Mòdul de tractament   HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Biofiltre desodorització HA-30 / P / 20 / IIa 

Arqueta repartiment  HA-30 / P / 20 / IIa+Qb 

Totes les cobertes s’impermeabilitzaran. 
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6.2. Armadura passiva 

Per a l’armadura passiva s’adopta l’acer tipus B-500-S. 

 

6.3. Acers en perfils i xapes 

S’adopta acer tipus S-275-JR. 

 

6.4. Recobriments 

A continuació s’especifiquen els recobriments per als diferents elements estructurals. 

S’ha considerat una vida útil del projecte de 50 anys i un control intens de l’execució. 

Taula 2 Recobriments nominals dels diferents elements estructurals. 

Element Exposició 
Rec. Mínim 

(mm) 
r (mm) 

Recobriment 
nominal (mm) 

Arquetes de mesura i 
biofiltre 

IIa 25 5 30 

Pou de bombament, 
arqueta de presentació, 
sobreeixidor, mòdul de 
tractament i arqueta de 

repartiment 

IIa+Qb 55 5 60 

 

6.5. Prefabricats 

L’estructura de l’edifici de pretractament és prefabricada, i els bufants i  la 

deshidratació estan formades per elements prefabricats i elements executats in-situ. 

Els elements prefabricats a considerar són els següents: 

- Corretges tubulars de coberta, de formigó pretensat tipus VT-25. 

- Pilars de formigó armat, de 50x40 cm, de 6,7 metres d’altura provistos de 

mènsula. 

- Bigues delta de formigó pretensat suportades en els pilars, amb una llum de 

11m. 

- Jàsseres carrileres de formigó pretensat, sèrie JI-80. 
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Apèndix 1. Càlculs estructurals dels elements
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1. Control i seguretat 

1.1. Instruccions i normes emprades 

En el càlcul de les accions i coeficients de seguretat, s’ha empleat el codi tècnic de 

l’edificació CTE: Seguridad estructural: Bases de Cálculo y acciones en la 

edificación 

S’han utilitzat així mateix el R.D. 1371/2007 de 19 d’ octubre per el qual s’aprova el 

document bàsic DB-HR protecció front al soroll del codi tècnic de l’edificació i es 

modifica el R.D. 314/2006 de 17 de març s’aprova el CTE. 

En el càlcul de les accions que actuen sobre els diversos elements de les estructures 

no contemplades en la CTE, s’ha utilitzat: 

 IAP "Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de 

Carretera" del Ministerio de Fomento, aprovada per Ordre Ministerial del 12 de 

Febrer de 1998.  

 IAPF "Instrucció sobre les accions a considerar en el Projecte de Ponts de 

Ferrocarril” del Ministerio de Fomento, aprovada per Ordre Ministerial del 12 de 

Febrer de 1998. 

En el dimensionament i comprovació dels elements de formigó armat i de formigó 

pretesat s’ha seguit la “Instrucció de formigó estructural” EHE, aprovada per Reial 

Decret 2661/1998 de 11 de Desembre de 1998.  

En el dimensionament i comprovació dels elements d’acer s’ha seguir el codi tècnic de 

l’edificació CTE: Seguretat estructural: Acer. 

 

1.2. Valors representatius de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats a la instrucció EHE.  

Les accions es defineixen, en la seva magnitud, per els seus valors representatius. 

Una mateixa acció pot tenir un únic o varis valors representatius, segons s’indica a 

continuació, en funció del tipus d’acció. 

 

Accions permanents (g) 

En les accions permanents es considera un únic valor representatiu, coincident amb el 

valor característic Gk. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 12. Definició de l’obra civil i l’edificació 11 

Accions permanents de valor no constant (g*) (reològiques) 

Es considera un únic valor representatiu, coincident a,b el valor característic 

corresponent a l’instant “t” en el que es realitza la comprovació. 

 

Accions variables (q) 

Cadascuna de les accions variables pot ser considerada amb els següents valors 

representatius.  

 Valor característic Qk: valor de l’acció quan actua aïlladament o de l’acció 

principal. 

 Valor de combinació i *Qk: valor de l’acció quan actua en companyia d’alguna 

altra acció variable. 

En el punt següent es mostren les diferents taules on es recullen els coeficients de 

seguretat i combinació per a els diferents Estats Límit a cada situació de projecte.  

 

1.3. Valors de Càlcul de les Accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en el document SE-AE del 

CTE. Els valors de càlcul de les diferents accions són els obtinguts aplicant el 

corresponent coeficient parcial de seguretat i els valors representatius de les accions, 

definits a l’apartat anterior.  

 

Estat Límit Últim (E.L.U.) 

En els coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors bàsics:  

- ELU de trencament del formigó: 

Taula 3 Coeficients de seguretat segons ELU de trencament del formigó. 

SITUACIÓ PERSISTENT O TRANSITÒRIA 

 

Coeficients parcials de 

seguretat () 

Coeficients de combinació 

() 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(p) 

Acompanyament 

(a) 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 
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- ELU trencament de formigó en les fonamentacions. 

Taula 4 Coeficients de seguretat segons ELU de trencament del formigó en les fonamentacions 

SITUACIÓ PERSISTENT O TRANSITÒRIA 

 

Coeficients parcials de 

seguretat () 

Coeficients de combinació 

() 

Favorable Desfavorable 
Principal 

(p) 

Acompanyament 

(a) 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.00 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

 

Quan el comportament de l’estructura pugui ser molt sensible a variacions de les 

accions permanents d’un lloc a un altre de l’estructura, les parts favorable i 

desfavorable de la mateixa acció seran considerades com accions separades, 

aplicant-se uns coeficients G diferents i específics per a cada una d’elles. Els valors 

d’aquests coeficients seran:  

 En la part favorable de l’acció:  G1 = 0,9 

 En la part desfavorable de l’acció:  G2 = 1,1 

 

Estats Límits de Servei (E.L.S.) 

En els coeficients parcials de seguretat es prendran els següents valors: 

Taula 5 Coeficients de seguretat segons ELS 

CONCEPTE 

SITUACIÓ PERSISTENT O 
TRANSITÒRIA 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Accions permanents G = 1,0 G = 1,0 

Accions permanents de valor 
no constant 

Reològiques G* = 1,0 G* = 1,0 

Accions del terreny G* = 1,0 G* = 1,0 

Accions variables Q = 0 Q = 1,0 

 

La comprovació de la seguretat del terreny de suport de sabates s’efectua amb la 

combinació d’esforços corresponents a els estats límit se servei. 
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1.3.1 Combinació d’Accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats en la Instrucció EHE. 

Les hipòtesis de càrrega a considerar es formaran combinant els valors de càlcul de 

les accions on la seva actuació pot ser simultània, segons els criteris generals que 

s’indiquen a continuació. 

 

Estats Límit Últims 

Situacions persistents i transitòries 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran 

d’acord amb els següents criteris: 

  



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G Q Q
 

On: 

Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 

γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament 

ψp,1 Coeficient de combinació de l’acció variable principal 

ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d’acompanyament 

 

Estats Límit de Servei 

Es considera que hi ha un comportament adequat, en relació amb les deformacions, 

les vibracions o el deteriorament, si es compleix, per a les situacions de dimensionat 

pertinents, que l’efecte de les accions no arriba a el valor límit admissible establert per 

a dit efecte.  

Per a cada situació de dimensionat i criteri considerat, els efectes de les accions es 

determinaran a partir de la corresponent combinació d’accions e influències 

simultànies, d’acord amb els criteris que s’estableixen a continuació. 

 Els efectes a causa de les accions de curta durada que poden resultar 

irreversibles, es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus 

denominat característica, a partir de l’expressió. 
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Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor característic ( Qk ), havent d’adoptar com a tal 

una darrera l’altre successivament en els anàlisis esmentats; la resta de les accions 

variables, en valor de combinació ( ψ0 · Qk ). 

 Els efectes deguts a les accions de curta durada que poden resultar reversibles, 

es determinen mitjançant combinacions d’accions, del tipus denominat freqüent, 

a partir de l’expressió: 

 

Es a dir, considerant l’actuació simultània de: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) una acció variable qualsevol, en valor freqüent ( ψ1 Qk ), havent d’adoptar com 

a tal una darrera l’altre successivament en anàlisis diferents; 

c) la resta de les accions variables, en valor quasi permanent (ψ2 · Qk ). 

 Els efectes deguts a les accions de llarga durada, es determinen mitjançant 

combinacions d’accions, del tipus denominat quasi permanent, a partir de 

l’expressió: 

 

essent: 

a) totes les accions permanents, en valor característic ( Gk ); 

b) totes les accions variables, en valor quasi permanent ( ψ2 Qk ). 

Els coeficients de combinació són els establerts a la taula 4.2 del Document Bàsic SE, 

del CTE i que es mostra a continuació: 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 12. Definició de l’obra civil i l’edificació 15 

 

 

Resum de coeficients de simultaneïtat 

Sobrecàrrega Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Neu 0.5 0.2 0 

Vent 0.6 0.5 0 

Ús ( tipus C ) 0.7 0.7 0.6 

Manteniment en coberta ( Tipus H ) 0 0 0 
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2. Característiques dels materials 

2.1. Criteris de durabilitat i característiques dels materials 

2.1.1 Criteris de durabilitat 

D’acord amb la instrucció EHE, es pren per al projecte una classe d’exposició IIb (Font: 

Comisió Permanent del Formigó CPH). Per als elements soterrats, l’ambient 

considerat és el lla. 

RECOBRIMENT MÍNIM (mm) 

Resistència característica 
del formigó [MPa] 

Tipus d’Element 
Recobriment Mínim [mm] Segons 

la Classe d’Exposició (**) 

IIb 

25 <= fck <= 40 

general 30 

elements 
prefabricats i 

làmines 
25 

fck >= 40 

general 25 

elements 
prefabricats i 

làmines 
25 

(*) El projecte fixarà el recobriment amb l’objecte que es garanteixi adequadament la protecció de les 

armadures front a l’acció agressiva ambiental.. 

(**) En el cas de classes d’exposició H, F, o E, l’espessor del recobriment no es veurà afectat. 

Taula 1. Recobriments mínims per criteris de durabilitat segons classe d’exposició. 

 

D’acord amb la taula 37.2.4.1.b de la EHE i considerant la limitació en funció de la 

mida màxima de l’àrid utilitzat per a els formigons, es prenen uns recobriments en els 

diferents elements de: 

ELEMENT RECOBRIMENT GEOMÈTRIC (mm) 

Murs i pilars in situ 40 

Prefabricats 40 

Taula 2. Recobriments mínims per criteris de durabilitat segons element. 

Les limitacions les relacions aigua/ciment especificades a la taula 37.3.2.a s’inclouen 

en els quadres de característiques dels plànols de projecte. En canvi, com s’especifica 

als comentaris de l’article  37.3.2 de la EHE, les resistències característiques mínimes 

especificades a la taula 37.3.2.b nomes son orientatives de les resistències obtingudes 

partint de les dosificacions imposades per a cada ambient a la taula 37.3.2.a. 
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2.1.2 Característiques dels materials 

2.1.2.1 Elements de formigó armat in situ 

 Formigó fonamentacions HA-30 

 Formigó alçats  HA-30 

 Acer passiu   Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.2 Elements de formigó armat en prefabricats 

 Formigó   HA-40 

 Acer passiu   Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.3 Corretges Dalla 

 Formigó HP-35 

 Armadura activa  Filferros UNE 36094-1997 i 1860 C4,0 I1 

     Filferros UNE 36094-1997 i 1860 C5,0 I1 

 

2.1.2.4 Elements de formigó pretesat produïts en motlle 

Formigó   HP-50 

 Armadura activa  Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 9,3 

     Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 13,0 

     Cordons UNE 36094-1997 i 1860 S7 15,2 

 Armadura passiva  Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T 

     Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 

 

2.1.2.5 Formigó armat en capa de compressió “in situ” 

 Formigó   HA-25 

 Acer passiu   Malla electrosoldada UNE 36092-1996 B 500 T 

     Barres corrugades UNE 36068-1994 B 500 S 
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3. Valors característics de les accions 

Amb caràcter general s’han seguit els criteris especificats al ”Documento Básico SE-

AE” del Codi Tècnic de l’Edificació. Per a alguna acció particular s’han considerat els 

criteris definits a altres instruccions o recomanacions, enumerades a l’apartat 

“normativa utilitzada”. 

 

3.1. Accions permanents 

Es refereix als pesos dels elements que constitueixen l’obra, i es suposa que actuen 

en tot moment, essent constants en magnitud i posició. Aquestes accions són el pes 

propi i la càrrega morta.  

 

3.1.1 Pes Propi 

La càrrega es dedueix de la geometria teòrica de l’estructura, considerant la densitat 

del formigó armat un valor de 2,5 t/m3. Les característiques geomètriques dels 

elements prefabricats figuren als fulls adjunts. 

 

3.1.2 Càrrega morta 

Son les degudes als elements no resistents que es carreguen sobre l’estructura i que 

tenen un pes cert pes específic. Els valors d’aquests pesos específics són 

proporcionats pels fabricants. En cas de no disposar de la informació es recorrerà als 

llistats que apareixen a l’Annex C del DB-SE-AE. 

 Edifici de bombes: 

o Coberta panel tipus “Sandwich” en formació de coberta 15 Kp/m2 

o Resta d’elements resistents en funció del pes propi 

 

3.1.3 Pont grua 

Es disposen 2 ponts grua 6,3 i 1,6 T de capacitat. També es disposarà un polipast amb 

una capacitat d’1,6 T 
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3.2. Accions permanents de valor no constant 

3.2.1 Accions degudes a assentament del terreny de fonamentació 

No es considerarà aquesta acció, ja que la informació geotècnica disponible facilita 

una tensió admissible que ja inclou aquesta possibilitat. 

 

3.2.2 Accions degudes al terreny 

En aquest apartat es consideraran les accions originades pel terreny natural o reblert, 

sobre els elements de la estructura en contacte amb ell.  

L’acció del terreny sobre l’estructura és doble: pes sobre elements horitzontals i 

empenta sobre elements verticals. 

El pes es determinarà aplicant el volum de terreny que gravita sobre la superfície de 

l’element horitzontal, el pes específic del reblert abocat i compactat. En el nostre cas, 

es considera una densitat de 2,00 t/m3.  

Es calculen les empentes en cas no sísmic mitjançant les fórmules del coeficient 

d’empenta activa, passiva i en repòs establertes en el codi tècnic de l’edificació CTE 

DB-SE-C Seguretat Estructural: Fonamentacions. 

Es caracteritza el terreny mitjançant els següents paràmetres:  

 Angle fregament intern: 30º 

 Cohesió:   0 T/m2 

En cap cas en que la seva actuació sigui desfavorable per a l’efecte estudiat, el valor 

de l’empenta serà inferior a l’equivalent, empenta hidrostàtica d’un fluid de pes 

específic igual a 5 kN/m3. 

En cas que existeixi una incertesa sobre la possible actuació de l’empenta de terres, 

no haurà de ser considerada en els casos en que la seva actuació sigui favorable per 

l’efecte en estudi.  

Llum pont 
(m) 

Càrrega màxima 
(T) 

Reacció màx. 
Kg 

Reacció min. 
Kg 

Pes grua 
Kg 

5,80 1,6 2200 630 1230 

11,00 6,3 7340 1780 2820 

-- 1,6 1850 250 250 
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No s’inclouen en aquesta acció la possible presència de sobrecàrregues d’ús, actuant 

a la coronació dels terraplens, que ocasionen un increment dels pesos i empentes 

transmeses pel terreny a l’element portant. L’actuació d’aquestes sobrecàrregues es 

considerarà com una acció variable, tal com s’especifica a l’apartat “Accions 

Variables”.  

 

Empenta activa 
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Empenta passiva 

A causa de la falta de seguretat de la mobilització de l’empenta passiva, s’ha decidit no 

incloure aquesta acció. Tot i així s’indica com s’obté en el cas que sigui possible el seu 

ús. 
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Empenta al repòs: 

 

 

3.3. Accions  variables 

3.3.1 Sobrecàrrega d’ús 

S’ apliquen segons el CTE amb els criteris específics que s’indiquen: 
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Així mateix, considerem com a sobrecàrrega de trànsit a l’extradós de murs 1 T/m2 

(IAP), i en cas de sobrecàrrega ferroviària de 3 T/m2 (IAPF), d’acord amb les 

normatives vigents. 

En el cas d’estructures amb possibilitat de trànsit de vehicles, es tindrà en compte una 

sobrecàrrega uniforme o en el seu defecte el repartiment de la sobrecàrrega d’ús de la 

instrucció de ponts de carretera (IAP) o en el seu defecte una de major valor. En el cas 

dels forjats inferiors de la nau s’aplica una càrrega de 1500 Kp/m2. 

En la coberta es considera una sobrecàrrega per a conservació de 40 Kp/m2 ( Veure el 

R.D. 1371/2007 de 19 d’ octubre per el qual s’aprova el document bàsic DB-HR: 

protecció davant del soroll del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el R.D. 

314/2006 de 17 de març per el que s’aprova el CTE). 

A l’escala interior de la nau i passarel·les de tallers s’ha considerat una sobrecàrrega 

uniforme de 300 Kp/m2 

 

3.3.2 Sobrecàrrega pont grua 

Les càrregues verticals màximes del pont grua son de 6.3 i 1,6 T. 

S’ apliquen unes càrregues horitzontals, degut a els efectes dinàmics tant longitudinals 

com transversals de 1/10 de les càrregues es a dir 0,63 i 0,16 T. 

 

3.3.3 Vent 

Per al càlcul de l’empenta del vent es considera el mètode recollit en el CTE Document 

Bàsic SE-AE, amb una velocitat bàsica de referència de 29 m/s i un terreny Tipus II: 

Terreny rural pla amb alguns obstacles aïllats, com ara arbres o construccions petites. 

L’acció del vent genera una força perpendicular a la superfície de valor Qe que es pot 

expresar com: 

 Qe=qb ce cp 

 qb pressió dinàmica del vent que com valor general es pot prendre com 0.526 

KN/m2 per a la zona C considerada a l’annex E del CTE-SE-AE 

 ce Coeficient d’exposició:  1,4 

 cp: Coeficient eòlic 
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3.3.4 Neu 

L’acció de la neu sobre un terreny horitzontal s’estableix en funció de l’altitud i de la 

zona climàtica definida en el CTE DB SE-AE Accions en l’edificació. 

Qn=μ sk 

μ: Coeficient de forma de la coberta 

Sk:valor característic de la càrrega de neu sobre superfície horitzontal. 

Per al càlcul d’elements volats en altituds superiors a 1000 m s’estableix, a més de la 

càrrega superficial, una càrrega lineal a partir del coeficient k=3: 

Pn=k μ2 sk 
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4. Dimensionament de les armadures 

Per al dimensionament de l’obra civil i l’edificació de l’EDAR de Benavent de Segrià 

s’han realitzat models de cadascuna d’elles amb el programa Staad Pro 2004. Un cop 

determinats els esforços de càlcul deguts a les diferents accions, es dimensionarà 

l’armat necessari per a suportar aquests esforços per a cada cas. 

 

ARQUETES 

a) Materials i durabilitat 

 Formigó HA -30 P/ 20 / IIa+Qb 

 Vida útil 100 anys 

 Acer  B-500S 

 

b) Característiques del sòl 

 ζadm= 1,5 kg/cm2 

 ζp=1,25 · ζadm = 187,5 KN/m2 

 μ =0,4 (resistència al lliscament) 

 φ = 26º (angle de fregament) 

 c = 0 (cohesió 

 δ = 1,8 T/m2 

 K0 = 1 – sin φ = 0,56 (empenta al repòs) 

 Ka = tan2 (45 – φ/2) = 0,39 (empenta activa) 

 

c) Coeficient de balast del terreny 

El coeficient de balast per a cadascuna de les arquetes es determinarà de la següent 

manera: 

 on  = 3000 T/m3 

A partir d’aquestes dades s’han construït els diferents models, i a partir dels esforços 

obtinguts, es dimensionaran estructuralment cadascuna d’elles. 
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1- ARQUETA SOBREEIXIDOR DE CAPTACIÓ 

 

a. Accions sobre l’estructura 

Les càrregues actuants sobre l’estructura són: 

- Pes propi 

- Empenta de terres    Repòs =   (ETr) 

   Activa =   (ETa) 

- Sobrecàrrega del trasdós   Repòs =   (ESr) 

    Activa =   (ESa) 

- Sobrecàrrega tapa      (PST) 

- Empenta de l’aigua     (Ew) 

- Pes de l’aigua sobre la solera      (Pw) 

- Pes de formigó dins l’arqueta   PF= 2,5 · 8,4 · 0,3 = 6,3 T  ζ = 0,75 T/m2 (PF) 

 

 

b. Combinacions de càrregues 

El problema es resoldrà tenint en compte dues hipòtesis, terres amb empenta al repòs 

i amb empenta activa. 

b.1. Hipòtesis amb empenta al repòs 

En aquest cas no existeix empenta hidrostàtica de les aigües ja que es considera 

buida. 

- Combinació ELU   1,35 · PP + 1,35 · ETr + 1,35 · PF 

+ 1,5 · (PST + ESr) 

- Combinació ELS   PP + ETr + PF + PST + ESr 

b.2. Hipòtesis amb empenta activa 

En aquest cas l’arqueta està plena i per tant les terres tindran una empenta activa. 
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- Combinació ELU   1,35 · PP + 1,35 · ETa + 1,35 · PF 

+ 1,5 · (PST + ESa) 

- Combinació ELS   PP + ETa + PF + PST + ESa 

 

c. Coeficients de balast 

 

Lateral    

Central    

Cantonades   

 

d. Esforços resultants 

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb el model. 

 

e. Dimensionament de l’armat 

e.1. Flexió 

- Solera (e= 30cm)  (Md= -10,602 KN·m) 

Anejo 7 EHE 08  Md ≤ 0,375 · Uo · d = 430,9 KN·m/ml 
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Armadura mínima         5Ø12 (malla) 

Armadura geomètrica mínima  

- Murs (e= 30cm)  (Md= -7,24 KN·m) 

Armadura mínima      5Ø12 (malla) 

- Tapa (e= 20cm)  (Md= 2,44 KN·m) 

Armadura mínima         5Ø12 (malla) 

 

e.2. Tallant 

- Solera (e= 30cm)  (Vd= -0,122 KN·m) 

Vu = 181 KN < 12,2 KN (Cal armadura, veure e.3) 

- Murs i tapa : es consideren despreciables els tallants i no cal comprovació.  

 

e.3. Secció d’armat 

Planta 

5 12

5 12

5 12

5 12
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e.4. Comprovació de fissuració 

- Solera i murs (Ambient Qb)  

Mfiss= 44,4 KN·m < Md  

- Tapa (Ambient Qb)  

Mfiss= 19,8 KN·m < Md  

 

2- ARQUETA DE REPARTIMENT 

 

a. Accions sobre l’estructura 

Les càrregues actuants sobre l’estructura són: 

- Pes propi 

- Empenta de terres    Repòs =   (ETr) 

    Activa =   (ETa) 

- Sobrecàrrega del trasdós   Repòs =   (ESr) 

    Activa =   (ESa) 

- Empenta de l’aigua      (Ew1) fins al decantador 

    (Ew2) tota la arqueta plena 

- Pes de l’aigua sobre la solera    (Pw1) 

      (Pw2) 
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b. Combinacions de càrregues 

El problema es resoldrà tenint en compte tres hipòtesis, arqueta buida, arqueta plena i 

arqueta plena fins sobreeixidor. 

b.1. Hipòtesis amb arqueta buida 

- Combinació ELU  1,35 · PP + 1,35 · ETr + 1,5 · ESr 

- Combinació ELS  PP + ETr + ESr 

b.2. Hipòtesis amb arqueta plena 

- Combinació ELU  1,35 · PP + 1,0 · ETa + 1,5 · EW2  

- Combinació ELS  PP + ETa + EW2 

b.3. Hipòtesis amb arqueta plena fins sobreeixidor 

- Combinació ELU  1,35 · PP + 1,0 · ETa + 1,5 · EW1 + 1,35 · 

EW1 

- Combinació ELS  PP + ETa + EW1 + ETr 

 

c. Coeficients de balast 

 

Lateral   

Central   

Cantonades   
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d. Esforços resultants 

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb el model. 

 

 

e. Dimensionament de l’armat 

e.1. Flexió 

- Solera (e= 30cm)  (Md= -3,525 KN·m) 

Anejo 7 EHE 08  MuAmin = 59,6 KN·m > Md  Amin = 5Ø12 per ml 

e.2. Comprovació tallant 

Vd = 109 KN, caldrà comprovar si és necessària armadura de tallant. 

 

Vu > Vd  No cal armadura de tallant 

 

e.3. Secció d’armat 

Planta 
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5 12

5 12

5 12

5 12  

3- ARQUETA DE PRESENTACIÓ 

 

a. Accions sobre l’estructura 

Les càrregues actuants sobre l’estructura són: 

- Pes propi 

- Pes formigó del sobreeixidor    PF= 2,5 · 0,7 = 1,75 T / m2 (PF) 

- Empenta de terres     Repòs =   (ETr1) 

(compartiment ple)     Activa =   (ETa1) 

- Empenta de terres     Repòs =   (ETr2) 

(compartiment buit)     Activa =  (ETa2) 

- Sobrecàrrega del trasdós    Repòs =   (ESr) 

     Activa =   (ESa) 

- Empenta de l’aigua        (Ew) 

- Pes de l’aigua sobre la solera     

 

b. Combinacions de càrregues 

El problema es resoldrà tenint en compte dues hipòtesis, dipòsit buit i dipòsit ple. 
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b.1. Hipòtesis amb dipòsit buit 

- Combinació ELU  1,35 · (PP+ PF+ ETr1 + ETr2) + 1,5 · ESr 

- Combinació ELS  PP + PF + ETr1 + ETr2 + ESr 

b.2. Hipòtesis amb dipòsit ple 

- Combinació ELU  1,35 · (PP + PF + ETr2) + 1,5 · ESr + 1,5 · 

(EW + PW) + ETa1 

- Combinació ELS  PP + PF + ETa1 + ETr2 + ESr + EW + PW 

c. Coeficients de balast 

 

Lateral    

Central    

Cantonades    

d. Esforços resultants 

A continuació es mostren els resultats obtinguts amb el model. 

 

 

e. Dimensionament de l’armat 

e.1. Flexió 

- Solera (e= 30cm)  (Md= 27,7 KN·m) 

MuAmin = 59,6 KN·m > Md  Amin = 5Ø12 per ml a les dues cares 
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- Murs (e= 30cm)  (Md= 11,2 KN·m) 

MuAmin = 59,6 KN·m > Md  Amin = 5Ø12 per ml a les dues cares 

 

e.2. Comprovació tallant 

Es comprova primer si la quantia mínima es suficient 

Vu > Vd 

 

Es presenta un problema en el mur intern: 

Vd=0,49 · 25 = 124 KN > Vu = 119,9 KN  no compleix 

En comptes de 5Ø12 posarem 7Ø12 per cara i ja complirem Vu serà 133 KN. 

 

e.3. Secció d’armat 

Planta 

7 12

5 12 5 12

7 12

5 12 5 12

5 12

5 12
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BIOFILTRE 

Es tracta d’una biga contínua de 4 trams iguals, recolzada en tots els seus suports. La 

llum entre els recolzaments és de 2,5 metres. 

 

a) Materials i durabilitat 

 Formigó HA -30 P/ 20 / IIa 

 Vida útil 100 anys 

 Recobriment  rnom= 30mm 

 Acer  B-500S 

 

b) Accions 

 Pes propi: γc = 25 KN/m3 

 Forjat: Q = 3 KN/m2 

 Encenalls: γf= 5,5 KN/ m3 

 

c) Càlcul d’esforços 

Es considera que l’àrea de forjat contributiva és de 1 m. Les càrregues uniformement 

repartides seran: 

- Secció 0,32 x 0,2 m  PP = 1,6 KN/m, si el majorem per 1,35  PP=2,16 KN/m 

- Q1 = 3 KN/m  majorada per 1,35  Q1= 4,05 KN/m 

- Alçada encenalls = 1,56m  Q2=8,58 KN/m, majorada per 1,5 Q2=12,87 KN/m 

- Ptot = 19,1 KN/m 

Amb el “Prontuario Ensidisa” s’obtenen els tallants i moments màxims i mínims: 

Vd= 0,607·p·l=28,9 KN 

Md
+=0,077·p·l2=9,2 KN·m 

Md
-=0,077·p·l2=12,8 KN·m 

 

d) Dimensionament i comprovació d’armadures 

d.1. Dimensionament a flexió 

A partir del “Prontuario informático EHE 3.0” es defineix la secció 

Mu=21,5 KN·m > Md
-=12,76 KN·m  quantia mínima 
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AS1=AS2= 4,0 cm2  2Ø16 a cada cara 

Amb aquesta disposició d’armat obtenim una wR=0,05mm 

d.1. Comprovació a tallant 

L’armadura proposada té una quantia de ρ1= 6,280/00 

Amb el que s’obté Vu=31,1 KN > Vd =29,0 KN  no cal més armadura de tallant 

d.2. Croquis de l’armat 

2 16

5 8

2 16
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REACTOR 

a) Geometria 

Alçat 

 

Reblert 

γ = 2.0 t/m3 

Φ = 30º 

C’=0 kg/cm2 

Kb30= 6000t/m3 

Planta 
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b) Discretització 

 

Càlcul dels coeficients de balast: 

 

On l és la longitud de l’element en contacte amb el terreny expressada en cm. 

A partir de les dimensions dels 3 elements principals obtenim: 

a) Decantador/reactor: Kb = 1566 T/m3 

b) Arqueta recirculació: Kb = 1616 T/m3 

c) Arqueta agitador:   Kb = 1768 T/m3 

 

A partir de la superfície mitja de les cel·les a cada element obtenim el coeficient de 

balast a assignar a cada node de la solera, tenint en compte si es troba en posició 

interior, lateral o cantonera.  

 

On n és el nombre de cel·les de l’element estructural (en solera). 
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a) Decantador/reactor: Kbi = 237,11 T/m 

b) Arqueta recirculació: Kbi = 522,09 T/m  En posició interior 

c) Arqueta agitador:   Kbi = 959,14 T/m 

Aquests valors es reduiran segons la contribució del node, la seva posició.  

 

c) Accions 

c.1. Hipòtesis 

 H1: Pes propi: γc = 2,5 T/m3 

 H2: Empenta al repòs = K0 = 0,5 

Aquesta acció actua sobre totes les parets exteriors de l’element estructural, sempre 

que aquestes es trobin enterrades. Segueix una distribució de tensions de tipus 

hidrostàtic, incrementant  amb la fondària. Suposem γr = 2,0 T/m3. Així, els valors de la 

pressió sobre les parets a una fondària de 4,7 i 6,7 seran: 

ζ1 = 4,7·0,5·2 = 4,7 T/m2  (Fondària solera decantador) 

ζ2= 6,7·0,5·2 = 6,7 T/m2  (Fondària pericans) 

 H3: Empenta activa: KA = 0,33 

L’empenta activa es considerarà sempre que provoqui un efecte favorable sobre 

l’estructura, mentre que l’empenta al repòs es considera quan l’efecte de l’empenta és 

desfavorable. 

 H4: Aigua al cercle interior (zona decantador) 

S’aplica l’acció en forma de distribució hidrostàtica sobre les parets i uniforme sobre la 

solera. (γw = 1,0 T/m3) 

 H5: Aigua a l’anell exterior (zona reactor biològic) 

 H6: Aigua en pericó agitador 

 H7: Aigua en pericó de buidat  

 H8: Aigua en pericó de recirculació 

 H9: Empenta per sobrecàrrega en superfície 
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ζv = 1,0 T/m2      ζH = 0,5·1,0 = 0,5 T/m2  (es pren K0) 

S’introdueix com una pressió uniforme sobre les parets exteriors de l’estructura. 

 

c.2. Combinacions d’accions  

-  Estats Límits Últims (ELU) 

Cal considerar diverses combinacions tenint en compte quin element estructural ens 

proposem dimensionar, en base al sentit comú i a l’experiència. 

 C1 = 1,5·H1 + 1,5·H2 + 1,5·H4 + 1,6·H9 

 C2 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5  

 C3 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H4 + 1,5·H5 

 C4 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 + 1,5·H5 

 C5 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 + 1,6·H7 

 C6 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 + 1,5·H8 

 C7 = 1,5·H1 + 1,0·H3 + 1,5·H5 +1,5·H6 +1,5·H7 +1,5·H8 

 

-  Estats Límits de Servei (ELS) 

Realitzem les mateixes combinacions però sempre aplicant els coeficients parcials 

iguals a la unitat. 

 

A partir del model de càlcul amb les següents combinacions es podran dimensionar 

cadascun dels elements de l’estructura. 

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 12. Definició de l’obra civil i l’edificació 41 

d) DIMENSIONAMENT DE LES ARMADURES 

d.1. Llosa de fons 

-  Esforços de càlcul 

 Radial:  Mdr
+ = 72,8 KN·m /m 

   Mdr
- = -61,4 KN·m /m 

 Tangencial:  Mdr
+ = 33,0 KN·m /m 

   Mdr
- = -28,7 KN·m /m 

-  Característiques de la secció (vàlid per tots els elements) 

 Formigó: HA-30/P/20/IIa+Qb 

 Recobriment: 0,025 m + 0,010 m = 35 mm  (vida útil 100 anys) 

-  Dimensionament a flexió simple 

h = 40 cm 

d = 35,5 cm (suposant 20)  

 

Amin = 7,22 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

U0·0,375·d = 945,19 KN·m ≥ Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 208,12 KN·m  A1 = 4,79 cm2/m < Amin 

Disposem armadures iguals a ambdues cares que compleixin amb la quantia mínima 

mecànica especificada. 

 Disposició armat: 46 pml. 

 

d.2. Anell interior 

-  Esforços de càlcul 

 Moment vertical (ELU):   Md = 72,8 KN·m/m 

 Tracció horitzontal (ELS):   Nd = 156,3 KN/m 

 Tallant vertical (ELU)   Vd = 113,4 KN/m 

 Axil vertical associat al tallant:  Nv = 80,4 KN/m  (Compressió) 
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-  Armadura vertical (Flexió simple) 

h = 30cm 

d = 25,5 cm  

U0 = 5100 KN 

Amin = 4,41 cm2/m 

0,375·U0·d = 487,69 KN·m > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 293,96 KN  A1 = 6,76 cm2/m > Amin 

 

Cal disposar un reforç a la cara exterior de la base de l’anell. La resta de l’element 

(cara interior i zona superior) s’armaran segons la quantia mínima mecànica 

especificada (veure croquis d’armat al final de l’annex).  

- Reforç = A1 – Amin = 1,35 cm/ml  AR = 48 pml 

- Armadura mínima: Amin = 512 pml 

 

-  Armadura horitzontal (Fissuració) 

Nd = 156,3 KN/m  

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: ζadm = 80 N/mm2 

As = 156300/80 = 2605 mm2/m  Adoptem 1016 pml (2011 mm2) 

 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 300  beta =1,7   c = 35 mm  s = 100 

K1 = 0,25  fi = 16    Ac,ef = 18000 mm2 As = 603 mm2 

ζs = 80 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 

 

 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,77 N/mm2  ζsr = 26,35 N/mm2 

Sm = 137,75 mm  εsm = 0,00038   wR = 0,089 < wmax = 0,1 mm 
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-  Armadura a tallant 

Cal comprovar que:   Vrd ≤ Vu1  (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd ≤ Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim:  

 

On: 

   

A partir dels resultats del model informàtic obtenim el valor de l’axil vertical en els 

punts amb tallant màxim: Nd = 80,4 KN/m 

Amb aquestes dades: Vu2 = 163,14 KN > Vrd  No cal armat a tallant. 

 

d.3. Anell exterior 

-  Esforços de càlcul 

 Moment vertical (ELU):   Md = 69,4 KN·m /m 

 Tracció horitzontal (ELS):   Nd = 173,25 KN/m 

 Tallant vertical (ELU)   Vd = 98,35 KN/m 

 Axil vertical associat al tallant:  Nv = 65,45 KN/m  (Compressió) 

 

-  Armadura vertical (Flexió simple) 

h = 35cm 

d = 30,5 cm  

U0 = 6100 KN 

Amin = 6,31 cm2/m 

0,375·U0·d = 697,69 KN·m > Md = 69,4 KN·m /m  A2 = 0 cm2 

US1 = 231,95 KN  A1 = 5,33 cm2/m < Amin  Disposem quantia mínima 

612 pml a cada cara (678 cm2/m) 
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-  Armadura horitzontal (Fissuració) 

Nd = 173,25 KN/m  

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: ζadm = 80 N/mm2 

As = 173250/80 = 2166 mm2/m  Adoptem 720 pml (2119 mm2) 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 350  beta =1,7   c = 35 mm  s = 143 mm 

K1 = 0,25  fi = 20    Ac,ef = 26250 mm2    As = 942,5 mm2 

ζs = 80 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 

 

 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,62 N/mm2  ζsr = 25,34 N/mm2 

Sm = 154,3 mm  εsm = 0,00038   wR = 0,099 < wmax = 0,1 mm 

-  Armadura a tallant 

Cal comprovar que:   Vrd<= Vu1 (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd<= Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim: Nd = 65,45 KN/m 

D’aquesta manera calculem Vu2 (veure teoria a 5.2.5). 

Vu2 = 133,23 kN > Vrd  No cal armat a tallant. 

 

d.4. Arquetes perimetrals 

-  Esforços de càlcul 

 Solera:  Mdy = 78,9 KN·m /m  

   Mdx = 62 KN·m /m  

 Parets:  Ndx = 68,8 KN/m (Horitzontal)    Ndy 106,5 KN/m  (Vertical) 

   Vdx = 157,5 KN/m            Vdy = 160,8 KN/m 

   Nvx = 354 KN/m        Nvy = 97,8 KN/m 
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-  Armadura solera 

Armem segons l’estudi a flexió simple en ELU de la secció més desfavorable de la 

solera. 

h = 40 cm 

d = 35,5 cm 

 = 7100 KN 

Amin = 7,22 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

0,375·U0·d = 945,19 KN·m > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 208,12 KN  A1 = 5,19 cm2/m < Amin 

Disposem armadures iguals a ambdues cares que compleixin amb la quantia mínima 

mecànica especificada. 

 Disposició armat: 416 pml ambdues cares i en els dos sentits de la llosa. 

 

-  Armadura parets laterals 

o Dimensionament armadures verticals 

 Flexió simple   Mdy = 68,8kNm/m  (Horitzontal) 

h = 30cm 

d = 25,5 cm  

U0 = 5100 KN 

Amin = 5,41 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

0,375·U0·d = 487,69 KN·m > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 277,35 KN  A1 = 6,38 cm2/m > Amin 

Cal disposar reforços. Es disposaran a totes les zones amb esforços de càlcul que 

superin els 58 KN·m/m, que és el valor límit per al qual deixa de ser necessària la 

disposició de reforços. 

Amin = 512 pml (5,65 cm2/m) 

AR = 6,38 – 5,65 = 0,73 cm2/m  28 pml 
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Com que la quantia de reforç és molt petita es decideix armar totes les parets de tal 

manera que la quantia sigui superior a A1 en tots els punts. Així: 

A = 612 pml (6,78 mm2/m) 

 

 Fissuració  Nd = 106,5 KN/m  (Tracció) 

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: ζadm = 60 N/mm2 

As = 106500/60 = 1775 mm2/m  Adoptem 916 pml (1810 mm2) 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 300  beta =1,7   c = 35 mm  s = 111 mm 

K1 = 0,25  fi = 16    Ac,ef = 18000 mm2 As = 603 mm2 

ζs = 60 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 

 

 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,77 N/mm2  ζsr = 26,35 N/mm2 

Sm = 139,96 mm  εsm = 0,000271  wR = 0,064 < wmax = 0,1 mm 

 

Als croquis d’armat apareix la disposició de l’armat calculat. Com que les parets tenen 

una malla d’armat base 612 pml, ens decantem per disposar un reforç sobre aquesta 

malla de manera que, per facilitats constructives i per assegurar poca separació entre 

les barres corrugades, disposarem 612 + 616 pml, col·locats alternativament i no 

en grups de barres. 

D’aquest amanera, recalculant l’obertura de fissura en les condicions més 

desfavorables, obteim que wk = 0,071 ≤ wmax. 

 Tallant: Vrd = 157,5 KN 

Cal comprovar que:   Vrd<= Vu1 (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd<= Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim Md = 354 KN/M  (Compressió) 
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D’aquest manera calculem Vu2 (veure apartat tallant de l’anell interior) 

Vu2 = 167,16 KN/m > Vrd  No disposem armadura tallant. 

 

o Dimensionament armadures horitzontals 

 Flexió simple:  Mdy = 62 KN·m /m  (Vertical) 

h = 30cm 

d = 25,5 cm  

U0 = 5100 KN 

Amin = 5,41 cm2/m  (Quantia mínima mecànica) 

0,375·U0·d = 487,69 KN·m > Md  A2 = 0 cm2 

US1 = 249,23 KN  A1 = 5,73 cm2/m > Amin 

Seguint el mateix raonament exposat per a l’armat vertical disposem les armadures de 

forma uniforme de manera que a quantia sigui sempre superior a la calculada. 

Disposem 612 pml (6,78 cm2/m) 

 

 Fissuració  Ndx = 216,9 KN/m  (Tracció) 

Limitem l’obertura de fissura reduint la tensió admissible: ζadm = 80 N/mm2 

As = 216900/80 = 2711 mm2/m  

Per facilitat constructiva sumarem a les armadures calculades per flexió simple 

armadures de reforç 624 pml. Les disposarem en grups de forma que:  

Atot = 612 + 624 pml = 3393 mm2/m eq = 26,83 mm. 

 

Calculem l’obertura de fissura segons el que s’exposa a l’apartat 49.2.4 de la EHE-08. 

 DADES D’ENTRADA: 

h = 300  beta =1,7   c = 35 mm  s = 167 mm 

K1 = 0,25  fi = 26,83   Ac,ef = 18000 mm2 As = 603 mm2 

ζs = 80 N/mm2 Es = 200000 N/mm4  K2 = 0,5  fck = 30 N/mm2 
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 RESULTATS 

fct,m = 2,90 N/mm2  fctm,fl = 3,77 N/mm2  ζsr = 26,35 N/mm2 

Sm = 151,15 mm  εsm = 0,000378  wR = 0,097 < wmax = 0,1 mm 

Als croquis d’armat apareix la disposició de l’armat calcular.  

 

 Tallant: Vrd = 160,8 KN 

Cal comprovar que:   Vrd<= Vu1  (Només quan disposem reforç a tallant) 

    Vrd<= Vu2 

Assumint que Md > Mfis, tenim Md = 97,8 KN/m (compressió) 

D’aquest manera calculem Vu2 (veure 5.2.5) 

Vu2 = 127,81 KN/m < Vrd  Cal disposar d’armadura tallant. 

 

D’questa manera calculem Vu1 = 0,3 fcd·b0·d = 1530 KN ≥ Vrd 

Vu2 = Vcu + Vsu  (Veure 44.2.3.2.2. de la EHE-08) 

Vcu = 0,96 kN  (Contribució del formigó) 

Dimensionem l’armat transversal de manera que Vcu + Vsu ≥ Vrd 

Així, per A90 = 1610 mm2, Vcu = 161,61 kN > Vrd 

Per comoditat constructiva, adoptem armat de 8 disposat en 8 branques ancorades a 

l’armadura original. Es disposaran en 6 fils per metre lineal.  

D’aquesta manera: 68 pml = 1810 mm2/ml 

Al croquis d’armat es detalla la disposició de les branques. 

 

d.5. Resta d’elements 

S’ha considerat que en la resta d’elements es disposarà d’armadura mínima degut a 

que per les seves dimensions o funcions estructurals no són significatius. 
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e) CROQUIS DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS AMB REFORÇOS D’ARMAT 

e.1. Anell interior 

          ARMADURA CARA INTERIOR                         ARMADURA CARA EXTERIOR 

5 12 pml

5 12 pml

4,5 m

5 12 pml

5 12 pml

3 m

1,5 m

10 16 pml

4 8 pml

 

E = 1:40 
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e.1. Anell exterior 

No es detalla l’esquema d’armat a la cara interior que serà una malla 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 12 pml

6 12 pml

4,5 m

6 12 pml

6 12 pml

2 m

2,5 m

3,6 m

E1 E2

6 12 pml

7 20 pml

1 m

Perímetre 44,5 m

7 20 pml

 

ARMADURA CARA EXTERIOR 

E1 

E2 
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Als reforços definits per al mur exterior en la zona de 3,6 m de longitud d’arc en planta 

(zona arquetes) s’hi afegiran els que es defineixen a continuació. Caldrà superposar 

els armats definits en aquesta zona comuna. 

 

 

6 12 pml

4,5 m

6 12 pml

6 16 pml

2 m
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EDIFICI DE PRETRACTAMENT, BUFANTS I DESHIDRATACIÓ 

1- FORJAT SUPORT POLIPAST 

La grua polipast de 1,6 Tm és suportada per un carril que penja d’un forjat de formigó 

armat. 

 

a) Materials i durabilitat 

 Formigó HA -30 P/ 20 / IIa 

 Vida útil 100 anys 

 Recobriment  rnom= 30mm 

 Acer  B-500S 

 

b) Accions 

 Pes propi: γc = 25 KN/m3 

 Massa biga (IPN 240): 36,2 kg/ml (factor majoració de 1,35) 

 Sobrecàrrega d’ús: - uniforme: 1 KN/m2 

- puntual: 2KN 

- pes polipast i càrrega: Q=1850kg  (majoració 1,5) 

- pes mur: 5 KN/ml 

 

c) Càlcul d’esforços 

Es considera que el forjat es comporta com una biga simple d’ample unitari. Amb el 

que s’obtenen uns moments i tallants tal com es mostren a continuació: 

·m

 

d) Dimensionament i comprovació d’armadures 

d.1. Dimensionament a flexió 
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A partir del “Prontuario informático EHE 3.0” es defineix la secció. Es dimensiona 

sabent que el gruix de llosa és de 25 cm 

Mu=44,0 KN·m < Md
-=68,6 KN·m  cal armadura de reforç 

Cara inferior  4Ø16  

Cara superior  5Ø12 (mínima) 

Armadura transversal mínima de 5Ø12 (mínima) 

d.1. Comprovació a tallant 

Vu=131 KN > Vd = 42,6 KN  no cal disposar armadura 

 

2- RESTA DE FORJATS 

La resta de forjats es definiran amb les mateixes característiques. Tenen una llum de 

6,5 metres. 

 

a) Materials i durabilitat 

 Formigó HA -30 P/ 20 / IIa 

 Vida útil 100 anys 

 Recobriment  rnom= 30mm 

 Acer  B-500S 

 

b) Accions 

 Pes propi: γc = 25 KN/m3  PP= 6,25 KN/m2 (factor majoració de 1,35) 

 Sobrecàrrega d’ús: - uniforme: 1 KN/m2 

- puntual: 2KN 

- pes mur tancament: 11,3 KN/ml  (majoració 1,5) 

 

c) Càlcul d’esforços 

Es considera que el forjat es comporta com una biga simple d’ample unitari. Amb el 

que s’obtenen uns moments i tallants tal com es mostren a continuació: 
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·m

 

d) Dimensionament i comprovació d’armadures 

d.1. Dimensionament a flexió 

A partir del “Prontuario informático EHE 3.0” es defineix la secció. Es dimensiona 

sabent que el gruix de llosa és de 25 cm 

Mu=44,0 KN·m < Md
-=68,6 KN·m  cal armadura de reforç 

Cara inferior  5Ø16  

Cara superior  5Ø12 (mínima) 

Armadura transversal mínima de 5Ø12 (mínima) 

d.1. Comprovació a tallant 

Vu=131 KN > Vd = 71,5 KN  no cal disposar armadura 

 

3- FONAMENTACIONS 

Tractant-se d’una nau industrial i tenint en compte les característiques geològiques del 

sòl, el tipus de fonamentació a utilitzar seran sabates aïllades arriostrades en sentit 

longitudinal. 

 

a) Materials i durabilitat 

 Formigó HA -30 P/ 20 / IIa 

 Vida útil 100 anys 

 Recobriment  rnom= 40mm 

 Acer  B-500S 

 

b) Característiques del sòl 

ζadm =1,5 kg/cm2 = 150 KN/m2 

ζp= 1,25·ζadm = 187,5 KN/m2 
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μ = 0,4 

 

c) Accions 

 Pes propi: a partir dels valors de fàbrica dels diferents elements prefabricats 

(pilars, corretjes, coberta, bigues carrileres), s’introduiran en el model en el 

STAAD Pro 2004. 

 

 Sobrecàrrega d’instal·lacions:   

o uniformement repartida: 0,4 KN/m2 

o neu (segons el CTE): 0,5 KN/m2 

o vent: s’aproxima al voltant de 0,5 KN/m2 

o ponts grúa:  - 6 T : Qmax = 37 KN/roda (separades 2m) 

       - 2 T : Qmax = 11 KN/roda  

 

d) Combinacions d’accions 

 Es considera que el vent és sempre dominant sobre la neu, de manera que la 

sobrecàrrega de neu es veurà afectada per un coeficient de simultaneitat de ψ=0,5. 

 

e) Càlcul d’esforços 

A partir de l’anterior, es plantegen totes les cominacions possibles i es realitzen dues 

agrupacions, una pels pilars interiors i una altra pels exteriors que suportaran 

càrregues inferiors. 

 

f) Predimensionament sabates 

A partir dels esforços en base de pilar obtinguts a partir del model, calculem les 

dimensions de les sabates en base al criteri més desfavorable d’entre els següents: 

- 1) ζ1d       ζ2d 1.1) ζadm > N/A 

1.2) ζp = 1.25 · ζadm > N/A+[(a/2)·(Nx+Mz)] / 

(a4/12) 

 

- 2) ζp
*    ζp

*
 > 2·N / [ 3·(a/2 – e) ]   amb e = M/N ; ζp

*= ζp·a 

 

 

 

Sabates interiors 

Els esforços considerats per aquestes són N= 579 KN, Mx = 505 KN·m i Mz=0 KN·m 
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Amb l’anterior, prenent un cantell per a les sabates de h = 0,70m i considerant la 

hipòtesi 2, obtenim: 

 a=3,1m  As = 9,61 m2 

- Comprovació lliscament :  FSll = 3,28 > 1,6  Estable  

- Comprovació bolcament:  FSb = 2,22 > 1,8 Estable 

 

 

 

Sabates exteriors 

Els esforços considerats per aquestes són N= 302 KN, Mx = 246 KN·m i Mz=0 KN·m 

Amb l’anterior, prenent un cantell per a les sabates de h = 0,70m i considerant la 

hipòtesi 2, obtenim: 

 a=2,5 m  As = 6,25 m2 

- Comprovació lliscament :  FSll = 3,81 > 1,6  Estable  

- Comprovació bolcament:  FSb = 2,09 > 1,8 Estable 

 

g) Armat de les sabates 

Segons la EHE-08 per a armar sabates rígides es defineix a l’apartat 58.4. 

En cas que la quantia d’armat obtinguda sigui menor que la quantia mínima mecànica 

(As min) no caldrà realitzar el càlcul d’armat per a la direcció menys desfavorable, ja 

que es disposarà As min. 
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1. Introducció 

En el present annex es descriuen els diferents processos a seguir en l’execució de les 

diferents unitats constructives que conformen el projecte. 

L’execució de l’obra comprendrà els passos que es descriuen a continuació. 

 

2. Procés d’execució de les obres. 

S’estableix un termini d’execució de les obres de 10 mesos, amb la previsió que la 

planta depuradora estarà totalment operativa al final d’aquest període.  

La seqüència d’actuació de les principals obres és la següent: 

 Conduccions auxiliars: replanteig, excavació de rases, col·locació de tubs, reblert 

de terres i compactació. 

 Obra civil: excavacions, preparació de soleres, formigons de neteja, armat i 

encofrat de soleres, formigonat de soleres, armat de murs i lloses, encofrat i 

formigonats. 

 Equips: muntatge i proves. 

 Instal·lacions elèctriques: instal·lació i proves. 

 Control i telecomandament: Instal·lació i proves. 

 Urbanització: replanteig, moviment de terres i urbanització. 

 Posada en funcionament de l’EDAR. 

 

2.1. Conduccions auxiliars. 

Donades les dimensions i longituds de les conduccions auxiliars que s’han de fer, es 

podran realitzar amb retroexcavadora petita o mini.  

 

2.2. Conduccions i obra civil. 

Totes les noves instal·lacions dimensionades per a l’EDAR es podran realitzar d’acord 

a les fases d’execució que s’exposen posteriorment. Per a procedir a l’execució de les 

soleres s’han d’haver realitzat totes les conduccions. Després es col·loca el formigó de 

neteja, l’armat i formigonat de soleres. S’armen els murs, s’encofren i es formigonen; 
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els procediments emprats seran convencionals. Les juntes de dilatació, retracció, 

construcció i estanquitat s’executaran paral·lelament al formigonat de la estructura. 

 

2.3. Equips electromecànics. 

Un cop realitzada l’obra civil es procedirà a la instal·lació, muntatge i proves de 

funcionament dels equips, respectant les fases d’execució. 

 

2.4. Instal·lacions elèctriques. 

Es procedirà a la instal·lació de tots els elements elèctrics necessaris de les  

instal·lacions, l’estesa de cablejats, equips d’enllumenat (interior, exterior i 

emergència), quadres de comandament, quadres elèctrics i es faran les proves i 

posada en funcionament dels equips. 

 

2.5. Comandament i control. 

S’instal·laran el Centre de Control de Motors (CCM’s) necessaris per tal d’ integrar els 

equips que constitueixen l’EDAR. 

 

2.6. Urbanització. 

Per a procedir a la urbanització de la parcel·la de la depuradora es farà el replanteig, 

moviment de terres i la urbanització pròpiament dita que consistirà en col·locar 

elements de drenatge, vorades, paviment de voreres, paviment de vials de servei, 

sembrat de gespa, arbustos, arbrat tanca perimetral definitiva i porta d’accés. 

 

3. Fases d’execució 

Les principals fases d’execució són: 

 

FASE 1 TREBALLS PREVIS 

1.- Replanteig de l’obra, que es realitzarà situant els punts principals de les noves 

instal·lacions. 
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2.- En un fase preliminar es procedirà a determinar els accessos de la maquinària i 

personal d’obra a la zona de treball. 

3.- Realització de la tanca provisional de seguretat en el perímetre de la planta i 

anivellació del terreny a les cotes projectades i explanació de la zona d’actuació 

 

FASE 2 CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

1.- Construcció del edifici de pretractament, aeració i deshidratació, d’estructura en 

formigó prefabricat amb bigues a dues aigües i coberta amb  teula àrab amb 

tancament de bloc de formigó prefabricat. Adossat al edifici s’instal·larà la sitja 

corresponent d’emmagatzematge de fangs deshidratats.  

2.- Execució del mòdul concèntric de tractament biològic, i sobreeixidor d’arribada, 

arqueta de repartiment i by-pass, mesura de cabal, presentació d’aigua tractada, 

construcció del tanc de desodorització mitjançant biofiltre de matèria orgànica, 

espessidor i dipòsit de clorur fèrric.  

3.- Execució de les canalitzacions tant de procés com de serveis i del col·lector 

d’arribada a l’ EDAR.  

 

FASE 3 ACABATS 

1.- Durant l’execució de les diferents fases un cop realitzada l’obra civil es procedirà a 

la instal·lació i muntatge dels equips. 

Un cop instal·lats els equips de control, elèctrics i mecànics es realitzaran les proves 

necessàries de posada en funcionament de l’EDAR. 

2.- Urbanització, neteja de la zona d’obres i de la xarxa de sanejament existent aigües 

avall i acabats. 

 

FASE 4. CONNEXIÓ DE LA PLANTA AMB EL COL·LECTOR  

Connexió del col·lector amb l’EDAR i posada en marxa del sistema de sanejament. 
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1. Objecte 

En el present annex s’exposen els càlculs justificatius de les instal·lacions elèctriques 

necessàries per al correcte funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals de 

Benavent de Segrià. 

 

2. Normativa 

Per a la realització del present projecte s’ha tingut en compte la següent normativa que 

a continuació es mostra: 

 Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado 

por Decreto 3151/1968. 

 Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por el Real 

Decreto 3275/1982, e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobadas entre 

otros por el Decreto 1224/1984. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC-BT), aprobados por el Real Decreto 842/2002. 

 Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía 

Eléctrica. 

 Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 

 Normas particulares de la Compañía Suministradora (Fecsa-Endesa). 

 

3. Descripció de la instal·lació 

3.1. Escomesa de M.T. 

L’escomesa elèctrica a la planta de tractament es realitza mitjançant una línia de 

Mitjana Tensió que deriva de una torre de M.T. propera a la ubicació de l’estació 

depuradora. El punt d’entroncament haurà d’esser facilitat per part de la companyia 

subministradora Fecsa-Endesa. 

L’estesa de la línia des del punt d’entroncament es portarà a terme per suports de línia 

de formigó armat vibrat o metàl·lics a definir per la companyia subministradora del 

servei. 
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La línia soterrada de M.T. anirà dins d’un tub de protecció fins a arribar al Centre de 

Transformació. El CT és ubicat en una caseta prefabricada de formigó dins de les 

instal·lacions de la planta de tractament.  

En aquesta caseta es situen els elements de comandament, protecció i medició en 

Mitja Tensió. Aquets elements són cel·les modulars de SF6. La disposició de les 

cel·les és del tipus “en línia”, sense deixar cap cel·la per a sortida (tipus anell), ja que 

es tracta d’un consum independent que no està en sèrie amb la xarxa elèctrica. Així es 

disposa d’una cel·la d’entrada, una cel·la de medició i una cel·la de sortida i protecció 

del transformador. 

El Centre de Transformació disposa d’una instal·lació de presa a terra formada per terra 

de servei, terra de protecció de M.T. i terra de protecció per a connexió de parts 

metàl·liques accessibles com portes, reixes,.etc. La terra de servei o neutre del 

transformador està constituïda per una pica i cable de 50 mm2. La terra de protecció de 

M.T. està constituïda per una malla de rodons d’acer de 35 mm2 de secció. La terra de 

parts metàl·liques accessibles és formada per un anell perimetral de 50 mm2 de secció. 

En el Centre de Transformació s’ubica un quadre per a la compensació del factor de 

potència del transformador, que està format per un condensador i la seva protecció. Al 

costat del quadre s’ubica també el quadre de protecció en baixa tensió del 

transformador. 

 

3.2. Distribució en B.T. 

L’escomesa al QGD (Quadre General de Distribució) des del Centre de Transformació 

és soterrada i protegida dins d’un tub. L’entrada del cable al QGD es realitza per la 

part inferior del mateix. 

El QGD es situa a la sala elèctrica de l’edifici de pretractament i explotació de la planta 

depuradora. 

El QGD disposa de protecció general per a l’escomesa al quadre, així com un equip de 

medició –analitzador de xarxes en la primera columna. Al quadre s’ubica el conjunt de 

les proteccions dels receptors de força de la planta. Totes les sortides a motors estan 

compostes per un bloc de protecció davant sobreintensitats i curtcircuits, guardamotors 

i un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat. 

El la sala elèctrica també s’ubica la bateria automàtica de condensadors (correcció del 

factor de potència de la instal·lació en baixa tensió).  
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Els quadres d’enllumenat i altres usos es situen en diferents sales de l’edifici, com són 

la sala d’explotació, de pretractament i la sala de deshidratació. En aquests quadres 

estan els elements de protecció i comandament de l’enllumenat exterior, interior i les 

presses de corrent. 

Del quadre de força (QGD) es distribueix als diferents receptors mitjançant un cable 

d’aïllament 0,6/1 kV amb coberta tipus RZ1-K, en canal protector aïllant (safata de 

PVC amb tapa) o en tub d’acer o PVC quan el cable es situa en superfície i de PE 

quan es situa en canalització subterrània. 

A partir dels quadres d’enllumenat es distribueix als diferents receptors interior de 

l’edifici mitjançant cable d’aïllament 450/750 V, en tub de PVC rígid o d’acer quan el 

cable es situa en superfície i en tub de PVC corrugat semirígid, encastat en els 

paraments o per un fals sostre, quan es situa el cable en les dependencies més 

nobles. 

Per a la distribució interior s’ha tingut en compte l’ITC-BT corresponent a “locals de 

característiques especials” respecte a locals humits i mullats, utilitzant equips, 

mecanismes i canalitzacions de característiques adequades en quant a estanquitat, 

protecció mecànica IP), aïllament dels conductors,.etc. 

Des del quadre d’enllumenat situat a la sala de pretractament s’alimenta l’enllumenat 

exterior amb cable de similars característiques al de força (tipus RZ1-K),amb una 

secció mínima de 4 mm2 per a la instal·lació aèria (posada en façana) o 6 mm2 per a la 

instal·lació soterrada (entubada). 

 

4. Càlcul de la demanda de potència 

4.1. Consideracions per al càlcul 

Per al càlcul de la previsió de potència s’ha tingut en compte: 

- El càlcul de la potència consumida es calcularà com la potència instal·lada, sense 

els elements de reserva, i aplicant els coeficients de simultaneïtat i utilització 

corresponents, d’acord amb l’expressat en l’ITC-BT-25. 

- La potència consumida s’obté de sumar: 

 La totalitat dels receptors de força motriu de la planta, aplicant els 

coeficients de simultaneïtat i d’utilització definits a la taula 1. 

  Les instal·lacions d’enllumenat i altres usos, considerant: 
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a) Enllumenat exterior, comptabilitzada la seva potència i aplicant els 

coeficients de simultaneïtat i d’utilització corresponents. 

b) Enllumenat interior, comptabilitzada la seva potència d’acord als 

criteris establerts en la ITC-BT-10, o bé utilitzant els coeficients de 

simultaneïtat i d’ús apropiats. 

c) Altres usos: alimentació a presses de corrent, bateries de 

condensadors, instrumentació, comandament i control, 

automatismes, etc. Es comptabilitza la seva potència d’acord als 

criteris de l’ITC-BT-10 o comptabilitzant els receptors i utilitzant els 

coeficients d’utilització i simultaneïtat apropiats. 

 

Els coeficients de simultaneïtat i d’ús es determinen sobre la base dels receptors 

factibles de funcionar simultàniament i la potència consumida respecte a la màxima de 

disseny. 

El factor de potència i el d’amplificació s’estableixen d’acord als valors exposats en 

varies ITC-BT, i a partir de criteris del projectista, essent aquest últim cas únicament 

utilitzat per al dimensionament de l’alimentació i proteccions. 

Es mostra a continuació els coeficients establerts per al càlcul: 
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Taula 1 Factor de potència i d’utilització dels receptors elèctrics. 

ENLLUMENAT 

RECEPTOR cosφ 

Làmpada incand. 1 

Làmpada fluores.                               0,5             (0,9 noves) 

Làmpada de descàrrega                              0,4-0,6         (0,9 noves) 

MOTORS ASÍNCRONOS ROTOR EN GABIA D’ESQUIROL 

P 
Càrrega  motor = Factor Utilització 

0-17% 

0.1 

25% 

0.25 

50% 

0.5 

75% 

0.75 

100% 

1   

>11kW 

cosφ  0,6 0,8 0,84 0,86 

mot gran 

η   0,93 0,94 0,94 

3kW 

cosφ 5,8 0,55 0,73 0,8 0,84 

motor mitjan 

η   0,7 0,8 0,85 

<1kW 

cosφ 7 0,4 0,54 0,6 0,65 

motor petit 

η    0,55 0,6 

ALTRES RECEPTORS ESPECIALS 

RECEPTOR cosφ 

Forns resistència 1 

Forns d’inducció  0,85 

Forns calent. Dielèct. 0,85 

Forns arc (UPH) 0,8 (0,7) 

Màquines soldar 0,8-0,9 

Soldadura arc 0,5 

Grup rotat. Soldadura. Arc 0,7-0,9 

Transformador. Rect. Soldad. Arc 0,7-0,8 

 
 

Taula 2 Valors de coeficients per a diversos receptors. 

CIRCUIT Factor 
simultaneïtat 

Factor 
d’utilització 

Factor de 
potència 

Factor 
d’amplificació(1) 

Enllumenat i 
altres usos. 

Làmpada de 
descàrrega 

1 1 0,90-0.55 1-1,8 

Incandescents i resta 1 1 1 1,15 

Presses i altres(2) 0,1-0,5 0,1-0,75 0,8-0,9 1,15 

Força Motors 1 (3) 0,85 - (4) 1,25 

Bat. Condensadors * * * 1,5 

 (1): El factor d’amplificació té en compte els coeficients de majoració establerts per als diferents receptors 
(motors, condensadors, làmpades de descàrrega,etc.) en el REBT per al disseny dels conductors i/o elements 
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de protecció, triant sempre el cas més desfavorable entre ambdós per al disseny dels elements. La intensitat 
que suporten aquests elements serà sempre superior a la nominal multiplicada per aquest coeficient. 
(2): Depèn del tipus de presses, encara que els valors estaran compresos entre els indicats. 
(3): Aquest factor de simultaneïtat es independent de la reserva d’unitats. 
(4): Dependrà de la potència del motor d’acord a l’anterior taula. 
(*) Veure càlcul de la bateria de condensadors. 

 

A efectes de simplicitat en els càlculs es mantindrà, per a motors, un coeficient 

d’utilització constant de 0,85, encara que el rendiment i factor de potència variarà amb la 

potència unitària dels mateixos. 

Aplicant els coeficients de simultaneïtat, d’utilització, factor de potència i rendiment, s’obté 

la potència consumida, que suposarà que els motors treballin entre un 60% i un 100% de 

la seva càrrega màxima. 

 

4.2. Potències de càlcul dels receptors 

4.2.1 Enllumenat i altres usos 

La potència del conjunt làmpada i equip auxiliar no haurà de superar els valors que 

s’indiquen en la taula 3.  

Taula 3 Valors de potència per a diferents tipus de làmpada. 

LÀMPADES DE DESCÀRREGA 

Potència nominal de 
làmpada (W) 

Vapor de Mercuri 
 

Vapor de Sodi d’Alt Pressió 
 

Vapor de Halogenurs 
Metàl·lics 

50 60 62 - 

70 - 84 84 

80 92 - - 

100 - 116 116 

125 139 - - 

150 - 171 171 

250 270 277 270 (2.15A) 277 (3A) 

400 425 435 425 (3.5A) 436 (4.6A) 

LÁMPADES HALÓGENES DE BAIXA TENSIÓ 

Potència nominal de la làmpada (W) Potència total del conjunt (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x35 125 

2x50 120 

 

Les làmpades, equips auxiliars i la resta de dispositius compliran el que es disposa en 

la normativa específica. Particularment, les làmpades fluorescents compliran amb els 

valors admesos pel Reial Decret 838/2002, de 2 d’agost, pel que s’estableixen els 

requisits d’eficiència energètica de les làmpades fluorescents. 

A l’Apèndix nº1 es mostren els càlculs dels receptors d’enllumenat i altres usos. 
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4.2.2 Força motriu 

En l’Apèndix nº1 apareixen definits tots els receptors de força de la planta de 

tractament amb els càlculs associats als mateixos (potència, intensitat, tipus de 

instal·lació, secció del cable, caiguda de tensió, protecció,..etc). 

 

4.3. Elecció del transformador 

Per a obtenir la potència aparent necessària en la planta, s’ha considerat la potència 

màxima possible de consum o simultània, i com a factor de potència el valor mig de la 

instal·lació ponderat segons les potències dels receptors. 

Tot i que s’ha calculat la bateria automàtica de condensadors per aconseguir un cos  

global entre 0,95 i 1, s’ha preferit adoptar el criteri anterior, més conservador, 

disposant d’una reserva addicional com a garantia de funcionament de la planta en el 

cas d’una fallida de la bateria. 

Un cop calculada aquesta potència aparent, s’ha arrodonit per excés al valor del 

transformador adoptat. 

kVAmáxSsimul
kWP

pondmed

máxsimul
,

,

,



 

 

Considerant el funcionament de la bateria de condensadors, s’obté una potència 

prevista d’aproximadamen : 

kVASprevista
kWP máxsimul


 1 cos

,


 

En resum, s’obté el següent quadre: 

Taula 4 Quadre resum de les potències elèctriques de la planta depuradora. 

DESIGNACIÓ QUADRE POTÈNCIA 
FUNCIONAMENT 

Potència instal·lada 166,77 kW 

Potència màxima simultània 143,80 kW 

Potència consumida 124,89 kW 

Potència requerida al transformador 250 kVA 

Reserva prevista del transformador (cosφ=1) 42 % 
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Reserva assegurada del transformador 29 % 

5. Centre de transformació 

5.1. Càlcul de les intensitats del primari i secundari del transformador 

La intensitat primària en un sistema trifàsic de 25 kV és donada per l’expressió: 

U

S
I




3
 (A) 

On, 

S = Potència aparent en kVA 

U= Tensió primària en kV (25 kV) 

I = Intensitat primària en A 

 

Substituint els valors anteriors, s’obté el valor de la intensitat 

.77,5
253

250

3
2 A

U

S
I 





  

 

La intensitat secundària en un sistema trifàsic de 400 V és donada per la expressió 

següent 

Vs3

P
Is  (A) 

On, 

P = Potència en kVA 

Vs = Tensió secundària en kV 

Is = Intensitat secundària en A 

N = Número de transformadors 

Substituint els valors, s’obté: 

A
x

Is 84,360
400,03

250
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5.2. Càlcul del corrent de curtcircuit 

Per al càlcul de la magnitud d’intensitat que origina un curtcircuit, es tindrà com a base 

la potència de curtcircuit al punt d’escomesa del Centre de Transformació (CT). Aquest 

valor haurà de ser facilitat per part de la companyia subministradora del servei FECSA-

ENDESA. 

En general, es pot prendre un valor mínim de 500 MVA, si bé caldrà confirmar aquest 

valor amb el servei de distribució de la zona. 

Al càlcul de curtcircuit en baixa tensió per al dimensionament de l’interruptor automàtic 

del transformador, a efectes d’obtenir uns resultats més segurs, es realitza la hipòtesis 

d’una potència de curtcircuit primària infinita. 

Per a la realització del càlcul de corrent de curtcircuit, s’utilitzen les expressions 

següents: 

Costat M.T.: 

Vpx

Pcc
ICCP

3
  

On, 

 

Pcc  = Potència de curtcircuit de la xarxa MT en MVA donada per la Cía. 

Vp = Tensió primària de la xarxa en kV (25 kV, Fecsa - Endesa) 

ICCP = Intensitat de curtcircuit primària en kA 

 

kA
kVx

MVA
Icc 54,11

253

500
  

Costat de B.T..: 

Per als curtcircuits secundaris es considera que la potència de curtcircuit disponible és 

la teòrica dels transformadors de MT-BT, essent així més conservador que en les 

consideracions reals: 

El corrent de curtcircuit del secundari d’un transformador trifàsic és donat per 

l’expressió: 

VsxVx

P
ICC

CC

S
3
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On, 

P = Potència del transformador en kVA 

VCC = Tensió de curtcircuit del transformador (4% fins a 630 kVA, 6% superior) 

Vs = Tensió secundària en V 

ICCS = Intensitat de curtcircuit secundària en kA 

 

Substituint els valors, s’obté: 

kA
xx

ICCS 02,9
40004,03

250
  

 

5.3. Comprovació de l’embarrat 

La intensitat dinàmica de curtcircuit es valora en aproximadament 1,55 vegades la 

intensitat eficaç de curtcircuit calculada a l’apartat anterior: 

Icc(din) = 17,88 kA 

La comprovació tèrmica té per objecte comprovar que no es produirà un escalfament 

excessiu de l’aparamenta per defecte d’un curtcircuit. Aquesta comprovació es pot 

realitzar mitjançant càlculs teòrics, però preferentment s’haurà de realitzar un assaig 

segons la normativa en vigor. En aquest cas, la intensitat considerada és l’eficaç de 

curtcircuit amb valor de: 

Icc(ter) = 11,54 kA. 

Es considerarà per als càlculs una Icc = 16 kA 

 

5.3.1 Comprovació per sol·licitació tèrmica 

La densitat de corrent en un conductor és donada per la fórmula següent: 

2/ mmA
S

I
d   

On, 

S = Secció del conductor 200 mm2 (barra de 40x5 mm) 
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I = Intensitat de pas 400 A donada pel fabricant de les cel·les, d’acord amb la norma 

DIN, considerant una temperatura ambient de 35 ºC, i un sobreescalfament admissible 

de 30 ºC. 

d = Densitat en A/mm2  

 

Substituint els valors, s’obté: 

2/2
200

400
mmAd   

Valor inferior als admesos segon normativa DIN. 

La sobreintensitat màxima admissible durant un segon es determina d’acord amb el 

CEI 298 de 1981, per l’expressió: 






t
*

Icc
S  

On, 

S = secció de coure en mm2 = 200 mm2 

 = 13 per a coure 

t = temps de duració del curtcircuit en segons 

Icc = Intensitat eficaç en A 

’ = 180º per a conductors inicialment a Tª ambient. 

Aquest últim valor es disminueix en 30 ºC, per considerar que el curtcircuit es produeix 

després del pas de la intensitat nominal, per tant el valor serà de  = 150º. 

2
*

*t 









Icc

S 
  

substituint 

s96,3
16000

13*200
*150t

2









  

 

Per tant, i segons aquest criteri, l’embarrat podria suportar una intensitat de 16 kA 

eficaç durant més d’un segon. 
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5.3.2 Comprovació per sol·licitació electrodinàmica 

Les cel·les modulars a instal·lar estan preparades per a una intensitat de curtcircuit 

mínima de 25 kV i 400 V d’intensitat nominal. 

D’aquesta manera es compleix la resistència davant als esforços electrodinàmics, ja 

que la intensitat de curtcircuit màxima prevista és de 16 kA. 

 

5.4. Proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuit del transformador 

5.5. Costat de Mitja Tensió. 

Els fusibles curtcircuit són els limitadors de corrent, produint-se la seva fusió per a una 

intensitat determinada, abans que el corrent abasta el seu valor màxim. Da totes 

maneres, aquest protecció haurà de permetre el pas del corrent punta produït en la 

connexió del transformador en buit, suportar la intensitat en servei continu i les 

sobrecàrregues eventuals i tallar les intensitats de defecte als borns del secundari del 

transformador. 

Com a regla pràctica, simple i comprovada, que té en compte la connexió en buit del 

transformador i evita l’envelliment del fusible, es pot verificar que la intensitat que fa 

fondre el fusible en 0,1 segon és sempre superior o igual a 14 vegades la intensitat 

nominal del transformador.  

La intensitat nominal dels fusibles s’escollirà en funció de la potència del transformador 

a protegir. 

 

Potència del transformador (kVA) Intensitat nominal del fusible M.T. (A) 

250 25 
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Figura 1 Corbes Intensitat – temps 

 

 

S’adjunta la taula de característiques principals de les cel·les existents que aniran en 

el Centre de Transformació. 

Taula 5 Característiques principals de les cel•les existents 

Denominació 
Tensió 

Nominal kV 

Intensitat 

Nominal (A) 

Intensitat de 

Curtcircuit (KA) 
Elements 

Cel la d’entrada 25 400 16 -- 

Cel la de mesura 25 400 16 

3TT-25KV/ 3 : 

110V/ 3  

3TI-50/5A 

Cel·la protecció 

transformador 
25 400 16 

Fusible Fusarc 

de 32A 
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5.6. Costat de Baixa Tensió. Poder de curt del interruptor 

La sortida de baixa tensió del transformador enllaça amb el quadre general de 

distribució. La protecció general es realitza mitjançant d’un interruptor de tall tetrapolar 

(omnipolar) de 400 A i 25 kA. 

La potència de curtcircuit del sistema de 25 kV és de 500 MVA. 

Les dades del transformador són: 

- Número de unitats: 1 

- Potència unitària: 250 kVA 

- Relació de transformació: 25.000 / 400-230 V 

- Tensió de curtcircuit: 4 % 

La intensitat nominal per al secundari del transformador es calcula a partir de la 

següent expressió: 

N

N
N

U

S
I




3
 

On,  

SN  = potència unitària del transformador, 250 kVA 

UN = tensió nominal del circuit secundari, 400 V 

 

4003

000.250


NI = 360,84 A 

 

La impedància del transformador és donada per : 

N

N

I

U
xUccZt

3
  

 

On, 

Ucc = tensió de curtcircuit del transformador, en %. 

UN = tensió nominal del circuit secundari 

IN = intensitat nominal del circuit secundari 
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Per tant, tenim: 

 0256,0
84,3603

400
04,0 xZcc  

 

La intensitat de curtcircuit en baixa tensió és: 

.021,9
0256,03

400

3
A

Zcc

U
Icc   

La intensitat de curtcircuit de xoc elèctric en baixa tensió és: 

Ich = 2,55 x Icc = 2,55 x 9,021 A = 23 kA 

 

L’interruptor general de baixa tensió del transformador s’ha escollit amb un poder de tall 

de 25 kVA a 400 V. 

 

5.7. Càlcul de l’equip de correcció del factor de potència del 

transformador 

5.7.1 Consum de potència reactiva per règim de càrrega ((flux dispers) 

La pèrdua o consum de potència reactiva a plena càrrega és: 

Q pèrd,100% (kVA) = I2 ·XL = (12 x250)·0,04 = 10 kVAr 

 

La pèrdua o consum de potència al 50% de la càrrega és: 

Qpérd,50% (kVA) = I2 ·XL  = (0,52 x250)·0,04 = 2,5 kVAr 

 

5.7.2 Consum en buidat 

Uo=100%: Io=1,4%: Qpérd,0 (kVA) = 1,4x250/100 = 3,5 kVAr 

Uo=110%: Io=4%: Qpérd,0’ (kVA) = 4x250/100 = 10 kVAr (cas excepcional, 

sobretensió) 

 

Valors de Uo e Io estàndard, segons fabricants. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 14. Definició d’equipament elèctric 18 

5.7.3 Consum total de reactiva i elecció de la bateria 

A plena càrrega el transformador consumirà: 

Q = Qpérd,0 + Qpérd,100% = 13,5 kVAr 

 

i al 50% de càrrega: 

Q = Qpérd,0 + Qpérd,50% = 6,0 kVAr 

 

La potència de la bateria escollida és de 10 kVAr. 

5.8. Instal·lació de presa a terra 

La instal·lació de presa a terra del centre de transformació, es dissenya seguint la 

reglamentació vigent. 

 

5.9. Ventilació del Centre de Transformació 

La ventilació del Centre de Transformació prefabricat es realitza mitjançant unes reixes 

de perfil angular asimètric. 

 

Per a calcular l’orifici d’entrada d’aire es considera l’expressió: 

)(
3,6

S 2

3
1 m

Thx

xP


  

 

On, 

S1= Superfície en m2 del l’orifici d’entrada d’aire. 

P= Pèrdues totals màximes del transformador (2% suposant cosφ=0,8 com el cas més 

desfavorable segons especificacions del fabricant, resultant: Ppérd=8 kW) 

h = Distància vertical entre el centre de l’orifici de sortida d’aire al centre del 

transformador. 

ΔT = Diferència de temperatura d’entrada i sortida en ºC (entre 10-15 ºC). 

L’orifici d’entrada útil serà un 10% major que el calculat. Aplicat al nostre cas, s’obté 

2

12 50,01,1S mxS   
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La caseta prefabricada disposa d’una entrada d’aire d’1 m2. Els orificis de sortida són 

iguals als d’entrada. 

 

6. Instal·lació de baixa tensió 

6.1. Càlcul de l’equip de correcció del Factor potència del QGD 

Es calcula a continuació l’equip de correcció del factor de potència general de la planta 

de tractament. 

6.1.1 Precàlcul global. Primera estimació 

Les dades de partida per al càlcul són: 

- Potència aparent en transformació: S1 = 250 kVA 

- Tensió nominal: V= 400 V 

- Factor de potència inicial: cos 1= 0,8 

- Potència activa: P = S1  cos 1 = 200 kW 

- Factor de potència final: cos 2 = 0,95 / 0,98 

 

La potència reactiva inicial de la instal·lació és: 

Q1 = P * tg 1 

 

La potència reactiva final haurà de ser: 

Q2 = P * tg 2 

 

L’equip de condensadors haurà de subministrar una potència capacitiva de: 

Qc = Q1 - Q2 = P (tg 1 - tg 2) 

 

Cos 1 = 0,8  Tg 1 = 0,75 

Cos 2 = 0,95  Tg 2 = 0,33 

Cos 2 = 0,98  Tg 2 = 0,2 
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Substituint: 

Qc =  200 x (0,75 - 0,33 / 0,2) = 200  x 0,42 / 0,55 = 84 / 110 kVAr 

 

Per tant, la bateria de condensadors seleccionada serà de: 

Qc=100kVAr 

 

6.1.2 Càlcul de la bateria de condensadors automàtica de la planta. 

Un càlcul més precís s’aconsegueix multiplicant la potència de cadascun dels 

receptors per la seva tanφ i sumant el resultat per a obtenir la potència reactiva 

requerida en la planta. 

Realitzant aquest càlcul per a la potència simultània i la potència de consum de la planta, 

s’obté una estimació més aproximada de la potència reactiva de la planta. 

El càlcul de la potència reactiva consumida segons els criteris establerts anteriorment es 

pot veure a l’Apèndix nº 1. 

 

6.1.3 Càlcul del interruptor de la bateria de condensadors 

Amb el valor anterior del condensador es realitza el càlcul de l’interruptor de la bateria: 

U

Q
I c
n  

In = corrent nominal del condensador en A 

Qc = potència del condensador en VAR 

U = tensió de la xarxa (entre fases) V 

 

Els cables i l’interruptor automàtic es ponderaran 1,5·In  segons REBT. 

)(
4003

)(
5,1 A

Vx

VArS
In  

 

La intensitat nominal d’aquest interruptor apareix als càlculs dels receptors de 

l’apèndix nº 1. 
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6.2. Càlculs dels conductors 

El càlcul de les seccions dels conductors es realitza mitjançant la comprovació de la 

intensitat màxima admissible i de la caiguda de tensió màxima permesa. 

Els conductors projectats són dels tipus següents: 

 Cables a QGD o CCM’s: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables a QGD o CCM’s secundaris: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables d’alimentació a receptors de força: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables d’alimentació a receptors des d’un variador: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables per a enllumenat exterior: RZ1-K 0,6/1 kV 

 Cables per a enllumenat interior i altres usos: H05V-K o H07V-K segons el 

mètode d’instal·lació. 

Com a seccions mínims de conductors s’han adoptat les següents: 

 Cables d’alimentació a motors: 2,5 mm2. 

 Cables d’alimentació a quadres d’enllumenat: 6 mm2 

 Cables d’alimentació a presses de corrent: 2,5 mm2. 

 Cables d’alimentació a punts d’enllumenat: 1,5 mm2. 

 Cables d’alimentació a enllumenat exterior: 4/6 mm2. 

 Cables de comandament i control: 1,5 mm2. 

Tanmateix, s’ha complert la taula 2 de la instrucció ITC-BT-19, referent a les seccions 

mínimes dels conductors de protecció en funció de les fases. 

 

Taula 6 Secció dels conductors de protecció ITC-BT-19. 

Secció dels conductors de fase o polars de la 
instal·lació (mm

2
) 

Secció mínima dels conductors de protecció (mm
2
) 

S  16 

16 < S  35 

S > 35 

S (*) 

16 

S/2 

(*) amb un  mínim de 2,5 mm
2
  

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 14. Definició d’equipament elèctric 22 

Per al càlcul per sol·licitació tèrmica poden considerar-se, atenent al REBT, dos 

possibles supòsits per a identificar el tipus d’instal·lació en baixa tensió. 

1º) 

- Instal·lació de distribució: anirà soterrada des del CT fins al QGD. S’entén com 

a xarxa de distribució “el conjunt de conductors i accessoris que uneixen una 

font d’energia amb les instal·lacions interiors o receptores”, segons ITC-BT-01. 

El càlcul es realitza segons la norma UNE 20435, d’acord al REBT. 

- Instal·lacions d’enllaç. No s’ha considerat per tractar-se d’un únic usuari. 

- Instal·lació receptora o interior. anirà del QGD fins a la resta de la planta de 

tractament. El càlcul es realitzat segons la norma UNE 20460-5-523:2004 

(Novembre), d’acord al REBT: 

2º) 

Es considera la instal·lació a partir del CT com a instal·lació receptora o interior. 

Es considera al càlcul de la instal·lació elèctrica de la planta depuradora el primer supòsit. 

 

6.2.1 Càlcul per caiguda de tensió 

El càlcul per caiguda de tensió en la derivació individual, línies a quadres secundaris i 

circuits d’enllumenat i força es realitza segons les següents expressions: 









U
x P x L

x U x S

U
P x L

x U x S

U
x I x L x

x S

U
x I x L x

x S









2

56
1

56
2

2

56
3

3

56
4

( )

( )

cos
( )

cos
( )





 

 

Aquestes formules s’utilitzen de la seguen manera: 

 (1) i (3) per a corrent alterna monofàsica. 

 (2) i (4) per a corrent alterna trifàsica. 

On, 
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ΔU = caiguda de tensió del tram en volts. 

P = potència activa transportada, en watts. 

L = longitud de la línia en metres. 

S = secció del conductor de fase en mm2. 

U = 400 V per a línies trifàsiques. 

U = 230 V per a línies monofàsiques. 

I = Intensitat en A 

Coeficient de conductivitat 56 per al coure (35 per a l’alumini). 

Altres formules generals de càlcul per a la caiguda de tensió són: 

 Corrent continua: U = 2 x I x L 

 Corrent alterna monofàsica: U = 2xIxL (Rt cos j + XL sen j) 

 Corrent alterna trifàsica: U = √3xIxL (Rt cos j + XL sen j) 

 

L’expressió reduïda per a corrent trifàsica alterna és: 

 

U = V x I x L 

 

U = caiguda de tensió del tram en volts. 

V = caiguda de tensió entre fases per a cosφ = 0,8 en V/A × km. 

I = intensitat en ampers. 

L = longitud en km. 

 

Coma caiguda de tensió màxima admissible s’ha considerat el 6,5 % per a força i el 4,5 

% per a enllumenat, d’acord amb el que s’expressa al REBT en la ITCBT-19 apartat 

2.2.2. 
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6.2.2 Càlcul per intensitat màxima admissible 

La intensitat s’obté de les formules següents: 

In =  
 cos x U x 3

PK x 
 per a línies trifàsiques 

I =  K
U

P
   per a línies monofàsiques 

on, 

 

I = intensitat de corrent en ampers. 

K = coef. majoració, K=1,8/1,5/1,25/1,15 làmpades de 

descàrrega/motors/condensadors/resta. 

P = potència activa en watts. 

U = tensió de servei, en volts, 230/400V per a línies monofàsiques/trifàsiques. 

 

Instal·lació de distribució: per a l’obtenció de la intensitat admissible s’ha considerat: 

 L’alimentació es soterrada en tub amb F.C: = 0,8 (factor de correcció) si les tres 

fases estan a l’interior d’un únic  tub o 0,9 si cada fase està en tubs diferents. 

 Els cables són unipolars. 

 En el cas d’existir varis circuits en paral·lel, el seus conductors seran d’iguals 

característiques i aniran en diferents tubs. D’acord a l’apartat 3.1.3 de la ITC-BT-

07, en agrupacions de tubs, el factor de reducció dependrà del tipus d’agrupació i 

haurà de ser estudiat individualment. 

 

Instal·lació interior: per a l’obtenció de la intensitat admissible s’han considerat: 

 Els mètodes d’instal·lació dels conductors: 

a) Fixats a la paret, sostre o sòl; en tub o canal (mètode B). 

b) En safata (mètode E i F si és perforada o C si no és perforada). 

c) Directament soterrats o soterrats en tub (mètode D). 

d) En edificis d’ús no industrial, per a instal·lacions comunes, encastats en 

murs o fixats a la paret (mètode A i B respectivament). 

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 14. Definició d’equipament elèctric 25 

 Els factors de correccions: 

o Per als mètodes d’instal·lacions A, B, C, E i F s’haurà de tenir en compte la 

taula simplificada donada en la UNE 20460-5-523:2004 en funció de la 

naturalesa de l’aïllament i la Tamb. Únicament és necessari el factor de 

correcció per agrupament. 

o Per al mètode d’instal·lació D, s’haurà de tenir en compte la taula donada 

en la UNE 20460-5-523:2004. Serà necessari corregir la intensitat en 

funció de: 

1) Agrupament de cables i/o tubs. 

2) Profunditat de la instal·lació. 

3) Canvi de Tª i/o conductivitat tèrmica del terreny (no considerat). 

 

Les condicions estàndard per al cablejat en instal·lacions interiors, segons UNE 20460-5-

523.2.2:2004: 

 Per a conductors aïllats i cables a l’aire: 30 ºC. 

 Per a cables soterrats directament o en conductes: 20 ºC 

 

Per garantir un correcte funcionament s’ha considerat: 

 Per a conductors aïllats i cables a l’aire: 40 ºC. 

 Per a cables soterrats directament o en conductes: 20 ºC 

 

Les taules a aplicar es mostren a continuació. 
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A) Intensitats màximes admissibles: 

Taula 7 Intensitat admissible en funció del mètode d’instal•lació, número i aïllament dels 

conductors. 

INTENSITATS ADMISSIBLES EN AMPERS A L’AIRE (40ºC) PER A INSTALACIONS INTERIORS O RECEPTORES 

Número de conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament 

A1     PVC3 PVC2   XLPE3 XLPE2             

A2   PVC3 PVC2   XLPE3 XLPE2               

B1         PVC3 PVC2   XLPE3   XLPE2       

B2       PVC3 PVC2   XLPE3 XLPE2           

C           PVC3   PVC2 XLPE3   XLPE2     

D*                           

E             PVC3   PVC2 XLPE3   XLPE2   

F               PVC3   PVC2 XLPE3   XLPE2 

C
o

u
re

 

mm
2
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1,5 11 11,5 13 13,5 15 16 16,5 19 20 21 24 - 

2,5 15 16 17,5 18,5 21 22 23 26 26,5 29 33 - 

4 20 21 23 24 27 30 31 34 36 38 45 - 

6 25 27 30 32 36 37 40 44 46 49 57 - 

10 34 37 40 44 50 52 54 60 65 68 76 - 

16 45 49 54 59 66 70 73 81 87 91 105 - 

25 59 64 70 77 84 88 95 103 110 116 123 140 

35 - 77 86 96 104 110 119 127 137 144 154 174 

50 - 94 103 117 125 133 145 155 167 175 188 210 

70 - - - 149 160 171 185 199 214 224 244 269 

95 - - - 180 194 207 224 241 259 271 296 327 

120 - - - 208 225 240 260 280 301 314 348 380 
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150 - - - 236 260 278 299 322 343 363 404 438 

185 - - - 268 297 317 341 368 391 415 464 500 

240 - - - 315 350 374 401 435 468 490 552 590 

 

Per al mètode D, a Tª ambient del terreny 25 ºC, la taula d’aplicació és la següent: 

Taula 8 Intensitat admissible en funció de la secció, número i aïllament dels conductors. 

C
o

u
re

 

Secció 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 

mm
2
 

PVC2 20,5 27,5 36 44 59 76 98 118 140 173 205 233 264 296 342 387 

PVC3 17 22,5 29 37 49 63 81 97 115 143 170 192 218 245 282 319 

XLPE2 24,5 32,5 42 53 70 91 116 140 166 204 241 275 311 348 402 455 

XLPE3 21 27,5 35 44 58 75 96 117 138 170 202 230 260 291 336 380 

 

 

Taula 9 Intensitat màxima admissible en xarxa de distribució soterrada. 

Intensitat màxima admissible per a cables amb conductors de coure (Aïllament RV/RZ), en XARXA DE 
DISTRIBUCIÓ SOTERRADA 

Secció nominal   (mm
2
) Una terna de cables unipolars Un cable tripolar o tetrapolar 

6 72 66 

10 96 88 

16 125 115 

25 160 150 

35 190 180 

50 230 215 

70 280 260 

95 335 310 

120 380 355 

150 425 400 

185 480 450 

240 550 520 
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Taula 10 Intensitat màxima admissible en xarxa de distribució (galeries ventilades). 

Intensitat màxima admissible en ampers per a cables aïllats amb conductors de coure (Aïllament 

RV/RZ), instal·lats a l’aire en galeries ventilades (temperatura 40º) en XARXA DE 

DISTRIBUCIÓ 

Secció nominal 
mm

2
 

Una terna de cables unipolars 
(Aïllament RV/RZ) 

Un cable tripolar o tetrapolars 
(Aïllament RV/Rz) 

2,5 26 25 

4 35 34 

6 46 44 

10 64 61 

16 86 82 

25 120 110 

35 145 135 

50 180 165 

70 230 210 

95 285 260 

120 335 300 

150 385 350 

185 450 400 

240 535 475 
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B) Correcció per temperatura: 

Taula 11 Factor de correcció en funció de la temperatura. 

Factor de correcció en funció de la Tª ambient, naturalesa de l’aïllament i del tipus d’instal·lació  

segons UNE 20460-5-523:2004 (Nov) i UNE 20435 

TEMPERATURA AIRE 

AMBIENT O TERRENY (en ºC) 

(segons correspongui) 

Tipus d’instal·lació 

RECEPTORA O D’ INTERIOR DISTRIBUCIÓ 

Tipus A, B, C, E y F Tipus D (soterrada) Aèria 

 (i en Galeries) 

Soterrada 

XLPE o EPR PVC XLPE o EPR PVC 

10 1,26 1,4 1,11 1,16 1,27 11 

15 1,23 1,34 1,08 1,11 1,22 1,07 

20 1,19 1,29 1,05 1,06 1,18 1,04 

25 1,14 1,22 1 1 1,14 1 

30 1,1 1,15 0,97 0,94 1,1 0,96 

35 1,05 1,08 0,93 0,88 1,05 0,92 

40 1 1 0,85 0,81 1 0,88 

45 0,96 0,91 0,83 0,75 0,95 0,83 

50 0,9 0,82 0,79 0,66 0,9 0,78 

55 0,83 0,7 0,74 0,58 0,84 - 

60 0,78 0,57 0,68 0,47 0,77 - 

65 - - 0,62 - - - 

70 - - 0,55 - - - 

75 - - 0,48 - - - 

80 - - 0,39 - - - 

 

 

 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 14. Definició d’equipament elèctric 30 

 

C) Factor de correcció per agrupament: 

Taula 12 Factor de correcció per agrupament en instal•lacions interiors. 

Factor de correcció per agrupament per a INSTALACIONS INTERIORS O RECEPTORES 

Disposició 

Número de circuits o cables multiconductors 

1 2 3 4 6 9 12 16 20 

Encastast 1,00 0,80 0,70 0,70 0,55 0,50 0,45 0,40 0,40 

Capa única sobre els murs o sòls o safates no perforades 1,00 0,85 0,80 0,75 0,70 0,70 - - - 

Capa única en el sostre 0,95 0,80 0,70 0,70 0,65 0,60 - - - 

Capa única sobre safates perforades horitzontals o verticals 1,00 0,90 0,80 0,75 0,75 0,70 - - - 

Capa única sobre escales de cables, abraçadores, etc. 1,00 0,85 0,80 0,80 0,80 0,80 - - - 

 

Taula 13 Factor de correcció per agrupament en instal•lacions interiors soterrats. 

Factor de reducció per agrupament de varis circuits per a cables  

en INSTALACIONS INTERIORS O RECEPTORES soterrades (Tipus D) 

Nº  

Circuits 

Distància entre cables (1) o conductors (2) y (3) 

Nul (en contacte)  1 Ø de cable 0,125 m 0,25 m 0,5 m 1 m 

(1) (2) (3) (1) (2)* (3)* (1) (2)* (3)* (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1)* (2) (3) 

2 0,75 0,85 0,80 0,80 0,85 0,80 0,85 0,85 0,85 0,90 0,90 0,90 0,90 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 

3 0,65 0,75 0,70 0,70 0,75 0,70 0,75 0,80 0,75 0,80 0,85 0,80 0,85 0,90 0,85 0,90 0,95 0,90 

4 0,60 0,70 0,65 0,60 0,70 0,65 0,70 0,75 0,70 0,75 0,80 0,75 0,85 0,85 0,80 0,90 0,90 0,90 

5 0,55 0,65 0,60 0,55 0,70 0,60 0,65 0,75 0,65 0,70 0,80 0,70 0,80 0,85 0,80 0,90 0,90 0,90 

6 0,50 0,60 0,60 0,55 0,65 0,60 0,60 0,70 0,65 0,70 0,80 0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,90 0,90 

(1) Cables directament soterrats. 

(2) Cables multiconductors en conductes, 1 cable per conducte. 

(3) Cables unipolars en conductes, 1 cable per conducte. 

* Valors de la columna obtinguts per extrapolació 
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Taula 14 Factor de correcció per agrupacions de cables en xarxa de distribució soterrada. 

 

Taula 15 Factors de reducció per agrupament de cables instal•lats en safata a l’aire. 

 

FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
NÚM. DE 
SAFATES 

NÚM. DE CIRCUITS 

1 2 3 4 5 6 9 

IN
S

T
A

L
·L

A
C

IÓ
 I
N

T
E

R
IO

R
 O

 R
E

C
E

P
T

O
R

A
 

C
a
b

le
s
 M

u
lt

ic
o

n
d

u
c
to

rs
 (

M
è

to
d

e
 E

) 

Safates perforades (nota 3) 
(Instal·lació de referència 

31) 

Cables en 
contacte 

1 1,00 0,88 0,82 0,79 --- 0,76 0,73 

2 1,00 0,87 0,80 0,77 --- 0,73 0,68 

3 1,00 0,86 0,79 0,76 --- 0,71 0,66 

Cables separats 

1 1,00 1,00 0,98 0,95 --- 0,91 --- 

2 1,00 0,99 0,96 0,92 --- 0,87 --- 

3 1,00 0,98 0,95 0,91 --- 0,85 --- 

Safates verticals perforades 
(nota 4) (Instal·lació de 

referència 31) 

Cables en 
contacte 

1 1,00 0,88 0,82 0,78 --- 0,73 0,72 

2 1,00 0,88 0,81 0,76 --- 0,71 0,70 

Cables separats 1 1,00 0,91 0,89 0,88 --- 0,87 --- 

Factor de correcció per a agrupacions de cables trifàsics o ternes de cables unipolars  

agrupats sota  terra en XARXES DE DISTRIBUCIÓ subterrània 

 

Separació entre 

 els cables o ternes 

Número de cables o ternes de la rasa 

2 3 4 5 6 8 10 12 

D = 0 (en contacte) 0,80 0,70 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 0,47 

d=0,07 m 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 0,50 

d=0,10 m 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 0,58 0,55 0,53 

d=0,15 m 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 0,62 0,59 0,57 

d=0,20 m 0,88 0,79 0,74 0,70 0,68 0,64 0,62 0,60 

d=0,25 m 0,89 0,80 0,76 0,72 0,70 0,66 0,64 0,62 
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FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
NÚM. DE 
SAFATES 

NÚM. DE CIRCUITS 

1 2 3 4 5 6 9 

2 1,00 0,91 0,88 0,87 --- 0,85 --- 

Escales de cables, 
abraçadors, etc. (nota 3) 

(Instal·lacions de referència 
32, 33 y 34) 

Cables en 
contacte 

1 1,00 0,87 0,82 0,80 --- 0,79 0,78 

2 1,00 0,86 0,80 0,78 --- 0,76 0,73 

3 1,00 0,85 0,79 0,76 --- 0,73 0,70 

Cables separats 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 --- 1,00 --- 

2 1,00 0,99 0,98 0,97 --- 0,96 --- 

3 1,00 0,98 0,97 0,96 --- 0,93 --- 

C
a
b

le
s
 U

n
ip

o
la

rs
 (

M
è

to
d

e
 F

) 

Safates perforades (nota 3) 
(Instal·lació de referència 

31) 

Cables en 
contacte (1 

capa) 

1 0,98 0,91 0,87 

(N.D.) 

2 0,96 0,87 0,81 

3 0,95 0,85 0,78 

Safates perforades verticals 
(nota 4) (Instal·lació de 

referència 31) 

Cables en 
contacte (1 

capa) 

1 0,96 0,86 --- 

2 0,95 0,84 --- 

Escales de cables, 
abraçadors, etc. (nota 3) 

(Instal·lacions de referència 
32, 33 y 34) 

Cables en 
contacte (1 

capa) 

1 1,00 0,97 0,96 

2 0,98 0,93 0,89 

3 0,97 0,90 0,86 

Safates perforades (nota 3) 
(Instal·lació de  referència 

31) 

Cables separats 
(portell) 

1 1,00 0,98 0,96 

2 0,97 0,93 0,89 

3 0,96 0,92 0,86 

Safates perforades verticals 
(nota 4) (Instal·lació de 

referència 31) 

Cables separats 
(portell) 

1 1,00 0,91 0,89 

2 1,00 0,90 0,86 

Escales de cables, 
abraçadors, etc. (nota 3) 

(Instal·lacions de referència 
32, 33 y 34) 

 

 

Cables separats 
(portell) 

 

 

 

 

1 1,00 1,00 1,00 

2 0,97 0,95 0,93 

3 0,96 0,94 0,94 

X
A

R
X

A
 D

E
 

D
IS

T
R
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U

C
IÓ

 
s
u

b
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rr
à
n

i

a
 e

n
 

g
a
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e
s
 

C
a
b
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s
 

M
u
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o
n

d
u

c
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Safates perforades (nota 3) Contigus 

1 1,00 0,90 0,80 0,80 --- 0,75 0,75 

2 1,00 0,85 0,80 0,75 --- 0,75 0,70 
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FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
NÚM. DE 
SAFATES 

NÚM. DE CIRCUITS 

1 2 3 4 5 6 9 

3 1,00 0,85 0,80 0,75 --- 0,70 0,65 

Espaiats 

1 1,00 1,00 1,00 0,95 --- 0,90 --- 

2 1,00 1,00 0,95 0,90 --- 0,85 --- 

3 1,00 1,00 0,95 0,90 --- 0,85 --- 

Safates verticals perforades 
(nota 4) 

Contigus 

1 1,00 0,90 0,80 0,75 --- 0,75 0,70 

2 1,00 0,90 0,80 0,75 --- 0,70 0,70 

Espaiats 

1 1,00 0,90 0,90 0,90 --- 0,85 --- 

2 1,00 0,90 0,90 0,85 --- 0,85 --- 

Safates, escales, suports, 
etc. (nota 3) 

Contigus 

1 1,00 0,85 0,80 0,80 --- 0,80 0,80 

2 1,00 0,85 0,80 0,80 --- 0,75 0,75 

3 1,00 0,85 0,80 0,75 --- 0,75 0,70 

Espaiats 

1 1,00 1,00 1,00 1,00 --- 1,00 --- 

2 1,00 1,00 1,00 0,95 --- 0,95 --- 

3 1,00 1,00 0,95 0,95 --- 0,75 --- 

C
a
b

le
s
 U

n
ip

o
la

rs
  

Safates perforades (nota 3)  
Ternes en 

contacte en 
capa horitzontal 

1 0,95 0,90 0,85 

(N.D.) 

2 0,95 0,85 0,80 

3 --- 0,85 0,80 

Safates perforades verticals 
(nota 4)  

Ternes en 
contacte en 
capa vertical 

1 0,95 0,85 --- 

2 0,90 0,85 --- 

Safates, escales, suports, 
etc        (nota 3) 

Ternes en 
contacte en 

capa horitzontal 

1 1,00 0,95 0,95 

2 0,95 0,90 0,90 

3 0,95 0,90 0,85 

Safates perforades (nota 3) 
Ternes 

separades > 2 D 

1 1,00 1,00 0,95 

2 0,95 0,95 0,90 

3 0,95 0,90 0,85 

Safates perforades verticals 
(nota 4)  

Ternes 
separades > 2 D 

1 1,00 0,90 0,90 

2 1,00 0,90 0,85 

Safates, escales, suports, Ternes 1 1,00 1,00 1,00 
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FACTORS DE REDUCCIÓ PER AGRUPAMIENT PER A CABLES INSTAL·LATS EN SAFATA A L’AIRE 

TIPUS D’INSTAL·LACIÓ 
NÚM. DE 
SAFATES 

NÚM. DE CIRCUITS 

1 2 3 4 5 6 9 

etc. (nota 3) separades > 2 D 
2 0,95 0,95 0,95 

3 0,95 0,95 0,90 

NOTES: 
(1) Els factors s’apliquen a capes úniques de cables (o triangles) però no es pot aplicar a cables 

disposats en varies capes en contacte. Els valors per a aquests casos poden ser sensiblement 
inferiors y hauran de ser determinats por un mètode apropiat. 

(2) Per a circuits que inclouen varis cables en paral·lel per fase és millor que cada grup de tres 
conductors sigui considerat com a un circuit per a l’aplicació d’aquesta taula. 

(3) Els valors estan indicats per a una distància vertical entre safates de 300 mm. Per a distàncies més 
petites, és millor reduir els factors. 

(4) Els valores estan indicats per a una distància horitzontal entre safates de 225 mm, amb les safates 
muntades esquena contra esquena i al menys a 20 mm entre la safata i el mur. Per a distàncies més 
petites, és millor reduir els factors. 

(N.D.) Valors no definits en UNE 20460-5,523 (xarxes interiors) o UNE 20435 
(xarxes de distribució). 

 

D) Factor de correcció per profunditat i conductivitat tèrmica del terreny: 

 

Taula 16 Factor de correcció per resistivitat del terreny en xarxes interiors i de distribució. 

Factor de correcció en funció de la resistivitat tèrmica del terreny per a XARXES INTERIORS O RECEPTORES I 

DE DISTRIBUCIÓ segons UNE 20460-5-523:2004 (Nov) i UNE 20435 

Resistivitat tèrmica del terreny Kw/m 

Tipus d’instal·lació 0,8 0,85 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,65 2 2,5 2,8 3 

Xarxa interior o receptora 
1,3 

(1) 

1,25 

(1) 

1,22 

(1) 

1,1

8 

1,15 

(1) 

1,13 

(1) 

1,11 

(1) 

1,1

0 

1,08 

(1) 

1,0

5 
1 

0,98 

(1) 
0,96 

Xarxa de distribució (cable 

unipolar) 
1,09 1,06 1,04 1 0,96 0,93 0,87 

0,8

5 

(1) 

0,81 
0,7

5 

0,6

8 
0,66 

0,65 

(1) 

Xarxa de distribució (cable 

tripolar) 
1,07 1,05 1,03 1 0,97 0,94 0,89 

0,8

7 

(1) 

0,84 
0,7

8 

0,7

1 
0,69 

0,68 

(1) 

(1) Valors obtinguts per extrapolació 

 

Taula 17 Factor de correcció per profunditat de les xarxes de distribució. 

Factor de correcció per a cables soterrats a distintes profunditats  
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per a XARXES DE DISTRIBUCIÓ subterrània 

Profunditat (m) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,5 2 

Factor Correcció 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,91 

 

 

6.3. Càlcul de les proteccions 

La intensitat nominal dels interruptors automàtics o relés magnètics apareix en la taula 

de càlcul dels conductors. 

El càlcul ha estat obtingut a partir de les expressions de trifàsic entre fases o 

monofàsic a terra. També, es valida l’expressió de la Guía del REBT publicada pel 

Ministeri de Ciència i Tecnologia. 

Icc=0,8·U/R 

 

on, 

R=·l/S 

Aquesta última expressió part de les següents hipòtesis: 

 Es desconeix la impedància del circuit d’alimentació (distribució, transformador, 

escomesa,..etc) 

 S’admet que en el cas de curtcircuit, la tensió a l’inici de les instal·lacions és el 

80 % de la nominal. 

- Es considera despreciable  la inductància dels cables. 

- R serà la suma de les resistències dels conductors entre la Caixa General de 

Protecció i el punt on es calcula el curtcircuit, QGD. 

- Per al càlcul de R es considera que els conductors estan a 20 ªC per a obtenir la 

resistència màxima. 

 

6.3.1 Poder de tall de l’interruptor general 

La potència de curtcircuit de l’interruptor general és igual que la del transformador i per 

tant, s’està del costat de la seguretat. 
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6.3.2 Poder de corte de interruptores de circuitos interiores 

La potència de curtcircuit dels circuits interiors, s’estima, a priori en 4,5 kA per a 

l’enllumenat, 6 kA per a força i 10/16 kA per a receptors de potència major de 15/50 

kW respectivament. 

 

 

6.4. Càlcul de la xarxa general de terres de la planta 

La xarxa de terres de la Planta s’ha projectat en base als següents elements: 

- Piques d’acer courejat de 2,00 m de longitud. 

- Cable de coure nu de 50 mm2 de secció i de 35 mm2 de secció. 

- Sensibilitat dels interruptors de protecció diferencial de la instal·lació 300 mA. 

 

Per al projecte de la xarxa de terres s’ha considerat el Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió. Instrucció ITC-BT-18, “Posta a Terres” i per als càlculs, el epígraf 9, “Resistència 

de terra”, en el que es donen, en les taules 4 (3) i 5 respectivament, als valors mitjos de 

resistivitat del terreny i de la resistència de terra per a diversos elèctrodes. 

 

Taula 18 Valor de la resistivitat del terreny. 

TAULA II. Valor mig de la resistivitat del terreny. 

Naturalesa del terreny Valor mig de la resistivitat ohm·m 

Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens compactes y humits 50 

Terraplens cultivables poc fèrtils, terraplens 500 

Sòls pedregosos nus, sorres seques permeables 3.000 

 

Taula 19 Resistència de terra dels diversos elèctrodes. 

TAULA III. Resistència de terra de diversos elèctrodes. 

Elèctrode Resistència de terra en ohmios 
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Placa enterrada 
R

P
 0 8,


 

Pica vertical 

L
R


  

Conductor soterrat horisontalment 
R

L


2
 

 

On, 

 = resistivitat del terreny en ohms.m 

P = perímetre de la placa en m 

L = longitud de la pica (L1) o del conductor (L2) en m 

n = número de piques 

Aplicant les taules anteriors s’obté: 

 

Resistència de las piques: 

Es considera una pica (n=1) 

Ohm
m

mohm

L
nR 200

00,2

·500

1
·1 


 

 

Resistència del cable aprox.: 

a) EDAR (cable disposat en “quasi - perimetralment” a l’EDAR) 

 

Ohm
m

mohmx

L
R 70,3

270

·5002

2

·2
2 


 

b) Edifici: 

Ohm
m

mohmx

L
R 09,9

110

·5002

2

·2
2 


 

 

La resistència equivalent de dos resistències en paral·lel és: 
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2R1R

2Rx1R
qRe


  

Per tant, s’obté: 

 

EDAR: 

Ohm
x

q 63,3
70,3200

70,3200
Re 


  

 

 

Edifici: 

Ohm
x

q 69,8
09,9200

09,9200
Re 


  

La tensió a la que estaran sotmeses les masses metàl·liques en cas de defecte serà: 

U = Is x Req 

 

On, 

U  =tensió en volts 

Is =intensitat màxima de defecte a terra o sensibilitat de la protecció diferencial (A) 

Req=resistència equivalent de la xarxa de terres, en ohms. 

 

Aplicant: 

EDAR: 

 U = 0,3 A x 3,63 Ohm = 1,08 V 

 U = 0,5A x 3,63 Ohm.=  1,81 V (en ID principal) 

 

Edifici: 

 U = 0,03 A x 8,69 Ohm = 0,26 V 
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Com es pot veure, aquesta tensió es perfectament admissible i no constitueix perill per a 

les persones, essent molt inferior a 24 V, admissible pel REBT. 

Sí, com és el cas, es disposen més piques i més conductors d’unió, estaria la 

comprovació del costat de la seguretat per constituir aquesta xarxa de PAT un sistema de 

menys resistència que el calculat anteriorment. 
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6.5. Resultats del càlcul 

A continuació, es mostren les taules amb els resultats del càlcul de la instal·lació de 

baixa tensió de l’EDAR de Benavent de Segrià. 

 

 

Taula 20 Tipus d’arrencades per als diferents equips elèctrics de l’EDAR. 

A Alimentació Triàsica. 

Ac Alimentació. Bateria condensadors  trifàsics 

B Arrencada directa 

C Arrencada directa amb inversors de gir 

D Arrencada amb variador 

E Arrencada amb arrencador progressiu. 

F Arrencada amb E-T 

G Arrencada directa amb 2 velocitats. 

Aa Làmpada de descàrrega 

I Instrumentació 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX 1. CÀLCULS ELÈCTRICS DE L'EDAR 
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1. Generalitats 

En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents instal·lacions que constitueixen 

l’EDAR. 

Les característiques d’aquesta obra, clarament diferenciades, tant pel que fa a 

instal·lacions, obra civil, conduccions, equips i instal·lacions elèctriques permeten 

l’execució de les obres de manera coordinada i sense interferències entre les diferents 

unitats d’obra. 

 

2. Termini d’execució de les obres 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un 

programa de treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte 

desenvolupament de l’execució de les diferents activitats. 

El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin 

acabar els treballs dins del termini fixat per l’execució de les obres. 

Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres, de 

manera similar a l’estructuració del pressupost. El temps previst per a cada activitat ha 

estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments dels equips constructius. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de 10 mesos (inclosos dies no 

laborables), tal com es pot veure al programa de treballs que s’adjunta. 

 

3. Justificació del pla 

Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i 

dels rendiments dels equips constructius que, per a cada unitat, s’han tingut en compte 

en les justificacions de preus corresponents, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota 

planificació de treballs. 

A continuació, mitjançant un diagrama de barres, es grafia una previsió dels terminis 

parcials aproximats per a l’execució de les diferents unitats d’obra. 

 



Id Activitat Durada

1 Projecte EDAR i col·lectors Benavent de Segrià 205 días

2 INICI DE LES OBRES 0 días
3 Replanteig de l'obra 5 días
4 Instal·lacions generals d'obra 2 días
5 COL·LECTOR D'ARRIBADA 57 días
6 Esbrossada 2 días
7 Excavacións de rases i elements 37 días
8 Col·locació del tub 37 días
9 Execució de pous 37 días
10 Reblert i compactació 37 días
11 RECINTE EDAR 199 días
12 MOVIMENT DE TERRES 6 días
13 Esbrossada i Saneig parcel·la 2 días
14 Moviments terres parcel·la 3 días
15 Nivellacions parcel·la 3 días
16 OBRA CIVIL D'ELEMENTS 147 días
17 Módul Compacte de Tractament Biològic 36 días
18 Preparació soleres 7 días
19 Formigó de neteja 9 días
20 Armat i encofrats, passamurs 8 días
21 Formigonat solera 8 días
22 Armat murs 9 días
23 Encofrat murs 12 días
24 Formigonat 11 días
25 Arquetes de mesurador de cabal i sortida d'aigua tr actada 25 días
26 Preparació soleres 1 día
27 Formigó de neteja 8 días
28 Armat i encofrats, passamurs 5 días
29 Formigonat solera 12 días
30 Armat murs 9 días
31 Encofrat murs 8 días
32 Formigonat 4 días
33 Edifici Pretractament 40 días
34 Preparació soleres 5 días
35 Formigó de neteja 7 días
36 Formigonat solera 8 días
37 Armat fonamentació 9 días
38 Estructura 12 días
39 Tancaments i acabats 10 días
40 Espessidor de fangs 15 días
41 Preparació soleres 2 días
42 Formigó de neteja 3 días
43 Armat i encofrats, passamurs 4 días
44 Formigonat solera 2 días
45 Armat murs arqueta 3 días
46 Encofrat murs arqueta 3 días
47 Formigonat 3 días
48 Biofiltre 46 días
49 Preparació soleres 5 días
50 Formigó de neteja 7 días
51 Armat i encofrats, passamurs 8 días
52 Formigonat solera 12 días
53 Armat murs 21 días
54 Encofrat murs 13 días
55 Formigonat 12 días
56 Material filtrant 5 días
57 EQUIPS 192 días
58 Gestió de compra i subministrament 166 días
59 Muntatge i proves 25 días
60 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 20 días
61 Cablejat 20 días
62 Quadres de comandament 20 días
63 CONTROL I TELECOMANDAMENT 22 días
64 Instal·lació 22 días
65 URBANITZACIÓ 37 días
66 Moviment de terres 17 días
67 Urbanització  i pavimentació 20 días
68 COL·LECTOR DE SORTIDA 9 días
69 Moviment de terres 3 días
70 Col·lector i pou 3 días
71 Reblert i compactació 3 días
72 Neteja final de l'obra i xarxa existent d'abocament al Reguer 6 días
73 SEGURETAT I SALUT 205 días
74 CONTROL DE QUALITAT 205 días
75 MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 205 días
76 IMPREVISTOS 205 días
77 VARIS 205 días
78 FINAL DE LES OBRES 0 días
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1. Introducció i dades generals 

1.1. Introducció 

Es redacta el present annex d’explotació i manteniment amb la finalitat d’establir les 

condicions mínimes necessàries per a portar un correcte control i manteniment del 

funcionament de l’estació depuradora d’aigües residuals, de la qualitat de l’aigua 

depurada i els fangs obtinguts. 

Tanmateix, el present estudi determina els costos associats a l’operació i manteniment 

de la planta. 

 

1.2. Dades generals 

Per a determinar els costos d’explotació de l’EDAR s’han utilitzat els següents cabals i 

càrregues contaminants: 

1.2.1. Cabals 

Els cabals de disseny de la instal·lació són:. 

Taula 1 Dades de cabals a tractar 

Concepte Unitats Valor 

Cabal mitjà diari, Qd m3/d 326,00 

 Cabal mitjà horari, Qh m3/h 13,58 

Cabal punta, Qp m3/h 33,96 

Cabal màxim dilució, Qmax m3/h 67,92 

    

El factor del cabal punta de dilució es pren 5 vegades el cabal mig horari. 

 

1.2.2. Contaminació d’entrada a planta 

Taula 2 Dades de carreges contaminants mitges 

Concepte Valor Unitats Valor Unitat

s DBO5 620 mg/l 202 Kg/d 

DQO 1067 mg/l 348 Kg/d 

MES 365 mg/l 119 Kg/d 

NTK 61 mg/l 20 Kg/d 

P 12 mg/l 4 

 

Kg/d 
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1.2.3. Resultats en l’efluent 

Les característiques de l’efluent venen determinades per la Directiva del Consell de la 

Unió Europea 91/271/CEE de 21 de maig de 1991, transposada en el Reial Decret 

509/1996 de 15 de març, sobre el tractament d’aigües residuals urbanes. Segons dita 

Directiva, els valors dels paràmetres de contaminació han de complir els següents 

criteris: 

Taula 3 Objectius de qualitat 

Concepte Valor Unitats 

DBO5 <25,00 mg/l 

DQO <125,00 mg/l 

MES <35,00 mg/l 

NTK <15 (T>12º) mg/l 

P <2,00 mg/l 

Sequedat dels fangs >20%  

Fracció S:V: en fangs tractats <75%  

 

1.2.4. Línia de tractament 

La línia de tractament proposada és la següent: 

 

1.2.4.1 Línia d'aigua 

 Pou d’arribada del col·lector amb sobreeixidor de cabals. 

 Pou de gruixos amb cullera bivalva. 

 Bombament a pretractament. 

 By-pass general amb reixa manual de fins. 

 Tamís de desbast de fins. 

 Desorrador - desengreixador. 

 Tractament biològic, format per mòdul concèntric d’aeració i sedimentació de 

fangs. 

 Arqueta amb mesurador d’aigua tractada. 

 Arqueta presentació i dipòsit d’aigua tractada. 
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1.2.4.2 Línia de fangs 

 Elevació de fangs decantats al espessidor. 

 Espessiment de fangs biològics per gravetat. 

 Transport de fangs a deshidratació. 

 Condicionament de fangs amb reactius i deshidratació amb centrifuga. 

 Elevació de fangs deshidratats a contenidor i evacuació de fangs. 

 

1.2.4.3 Línia de sobrenedants i desguassos 

 Transport a pretractament dels sobrenedants del mòdul biològic 

 Transport a capçalera de planta dels sobrenedants del espessidor. 

 Transport a capçalera de planta del drenatge de la deshidratació de fangs. 

 

1.2.5. Instal·lacions auxiliars 

 Distribució aigua de serveis 

 Captació i tractament d’olors (Biofiltre) 

 Vialitat i jardineria 

 Enllumenat i instal·lacions elèctriques. 

 

2. Manera de portar a terme el servei 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en 

dues (de caire genèric): operació i manteniment. 

De forma bàsica, per portar a efecte de manera òptima aquestes activitats, s’han de 

conjugar mitjans de personal i materials. Parlarem aquí dels mitjans humans i la seva 

organització. 

En una EDAR el personal operador de planta té com a missions fonamentals les 

següents: 

 Resolució d’avaries, tant elèctriques com mecàniques i materials. 
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 Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de 

vàlvules, etc.). 

 Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la Planta. 

 Treballs de conservació (pintat d’elements metàl·lics, treballs de neteja, etc.). 

 Vigilància general de les instal·lacions. 

 

2.1. Relació del personal tècnic - administratiu i d’operaris amb les 

seves categories i especialitat 

El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és: 

 1 Cap de planta al 10% de dedicació 

 1 Oficial de manteniment al 25% de dedicació 

 1 Peó especialitzat al 100% de dedicació 

 

2.2. Organització del personal i funcions a realitzar 

2.2.1. Prefectura de servei 

Personal adscrit 

 Cap de planta 

Funcions a realitzar 

 Serà el responsable de les incidències del Servei front a la Propietat. 

 Supervisarà el compliment del llibre diari del Servei. 

 Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés. 

 Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització 

com en la seva execució. 

 Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles 

avaries i anomalies que sorgeixin a l’explotació. 

 Establirà les normes a seguir en política de personal. 

 S’encarregarà de l’estricte compliment de les normes de Seguretat i Salut en el 

Treball. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 16. Estudi d’explotació i manteniment  7  

 Realitzarà, d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els 

comunicats mensuals i informes, que s’enviaran a la Propietat. 

 S’encarregarà de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de 

comandes, de les proves de recepció de materials, etc. 

 Realitzarà, tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la 

marxa del procés. 

 Informarà a la Propietat dels abocaments que inhibeixin el procés biològic. 

 Controlarà els cabals diaris 

 S’encarregarà de la tramitació de nòmines, Seguretat Social, accidents 

laborals, etc. 

 Realitzarà la gestió de compres i estocs del magatzem. 

 Supervisarà la documentació de treball i control. 

 Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Propietat. 

 Tindrà poder per executar totes les ordres que emanin de la Propietat. 

 Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius, etc. 

Jornada laboral 

4 hores setmanals 

 

2.2.2. Manteniment 

Personal adscrit 

 1 Oficial de manteniment 

Dependència 

 Directament del Cap de Servei 

Funcions a realitzar 

 Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt 

específicament pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

 Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà 

l’estoc dels mateixos. 
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 Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del 

personal de planta. 

 Es responsabilitzarà de la solució de les avaries que es presentin. 

 Adoptarà les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment 

preventiu i correctiu. 

Jornada Laboral 

 10 hores setmanals 

 

2.2.3. Explotació de l’EDAR 

Personal adscrit 

 1 Peó 

Dependència 

 Directament del Cap de Planta 

Funcions a realitzar 

 Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 

 Inspecció del funcionament electromecànic. 

 S’encarregarà de les retirades de greixos i flotants. 

 Realitzarà les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, 

procés i manteniment programat. 

 Recollida i transport de mostres. 

 Detecció d’anomalies. 

 Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho 

necessitin. 

 Complimentarà les caselles corresponents als comunicats de control. 

 Donarà servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al 

procés de secat. 

 Atendrà a l’exacta dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc 

d’emmagatzematge. 
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 A la finalització de cada torn, netejarà tots els equips, així com la sala de 

deshidratació. 

 Col·laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 

  

Jornada Laboral 

 40 hores setmanals 

 

3. Pla d’explotació i manteniment 

3.1. Manteniment 

Respecte al pla de manteniment de les instal·lacions, es necessari estructurar en el 

temps cadascuna de les actuacions, que es divideixen en: 

 

1.1.1 Diàries 

Algunes de les instal·lacions de les operacions que s’enumeren a continuació formen 

part del procés habitual de funcionament de la planta, i per tant, poden ser realitzades 

perfectament amb la planta en funcionament. A més, algunes de les operacions poden 

realitzar-se més d’una vegada al dia si es considera necessari. 

 Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos i fins. 

 Comprovació de que els vessadors es troben lliures d’objectes que dificultin el 

seu funcionament. 

 Comprovació del correcte funcionament del sistema de pretractament, netejant 

les possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes. 

 Comprovació del bon funcionament del mòdul de tractament biològic observant 

tant el bon funcionament com la distribució de l’aire dins del reactor. 

 Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que 

actuen com unitats de reserva. 

 Comprovació del funcionament dels mesuradors de nivell que accionen els 

equips corresponents. 

 Comprovació del funcionament de les bombes de purga de fangs i de fangs 

espessits. 
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 En cas de produir-se alguna lectura anòmala es buscarà immediatament la 

causa. 

 No s’han de detectar ni punts d’olors ni punts de brutícia, en tota la planta. 

 Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

 S’anotaran totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre 

de registre. 

 Es comprovarà el correcte funcionament dels diferents sistemes de ventilació i 

tractament d’olors. 

 

1.1.2 Setmanals 

 Comprovació de tots les quadres de potència. 

 Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

 Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites. 

 Realitzar greixat de totes les politges i elements de gir de la planta. 

 Neteja de passarel·les i escales de tots els equips. 

 Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva. 

 Comprovació del funcionament de tots les automatismes de la planta. 

 Comprovació dels equips de dosificació. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

1.1.3 Mensuals 

 Netejar totes les superfícies de la planta. 

 Comprovar els nivells d’oli dels equips, i canviar-lo si fos necessari. 

 Comprovar el pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari segons 

el manual d’explotació. 

 Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 

 Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

 Comprovar l’enllumenat públic. 
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 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre 

 

1.1.4 Trimestrals 

 Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

 Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre. 

 

1.1.5 Anuals 

 Pintar totes les superfícies: edificis, escales passarel·les, motors, etc. 

 

3.2. Explotació 

Mitjançant el pla d’explotació es garantirà la qualitat de l’aigua resultant i també el seu 

estat en cadascuna de les etapes del procés. Les actuacions a realitzar són: 

1.2.1 Diàries 

 Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

 Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

 Cabal de l’aigua d’entrada a planta 

 Cabal de l’aigua d’entrada a biològic 

 Indicadors als reactors biològics (O2, N, pH, temperatura) 

 Cabal d’aire als reactors 

 Cabal de sortida de l’aigua tractada. 

 Dosificació de reactius. 

 Hores funcionament dels elements electromecànics de la planta. 

 Consums d’energia activa i reactiva de la planta. 

 Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 

deshidratació. 

 Realitzar una revisió de l’estoc de reactius.’ 
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1.2.2 Setmanals 

 Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades en el llibre 

d’incidències. 

 Sol·licitar els reactius necessaris. 

 Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

 Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els 

necessàries o consumits. 

 

3.2.3. Mensuals 

 Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment 

 Calibratge dels equips de mesura. 

 

3.2.4. Anuals 

 Informe anual sobre la planta des dels aspectes de manteniment, explotació i 

conservació. 

 

4. Conservació 

Es necessari finalment portar a terme un pla de conservació de l’obra civil i altres 

instal·lacions, que si bé, no intervenen directament en el procés, si que són 

necessàries per al funcionament de la planta depuradora. Algunes de les activitats 

relatives a la conservació són les següents: 

 Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

 Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

 Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues a les canonades. 

 Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 

 Retocs en fusteria metàl·lica i urbanització. 

 Elements de seguretat (extintors, farmaciola, etc.). 

 Conservació de la jardineria. 
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La periodicitat d’aquestes tasques dependrà de l’ús de cada element. En general i de 

manera immediata es procedirà a substituir qualsevol element deteriorat, respecte a 

altres tasques es realitzaran quan se consideri necessari. 

Algunes de les tasques de conservació poden ser subcontractades total o parcialment 

sota criteri de la direcció tècnica de la planta depuradora. 

 

5. Gestió de residus 

Al llarg del procés de depuració es generen uns residus la gestió dels quals s’haurà de 

realitzar de forma adequada. 

Aquests subproductes i el seu tractament s’enumeren a continuació. 

 

5.1. Productes del pretractament 

Produïts en el desbast de gruixuts, mitjos i fins, així com les retinguts al tamís. Seran 

assimilables a residus urbans i s’hauran de portar a l’abocador municipal. Els 

productes de desbast es recolliran dels contenidors especialment dissenyats per a 

contenir-los. 

 

5.2. Aigües de rebuig 

Es consideren aigües de rebuig les aigües que s’aboquen a la xarxa de drenatges i 

que són conduïdes a la capçalera de la planta. L’aigua procedeix dels drenatges de 

l’espessidor, de la deshidratació de fangs, les aigües de neteja i de serveis. 

 

5.3. Fangs biològics 

Es considera fang biològic, el fang generat en excés durant el procés de depuració. El 

fang es tractarà amb l’objectiu de reduir el contingut d’aigua que conté. La línia de 

fangs estarà composada per un espessidor per gravetat, un decantador centrífug i un 

contenidor d’emmagatzematge. El producte resultant d’aquest tractament haurà de ser 

gestionat per un gestor de residus competent. 
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6. Llibre d’incidències i informes periòdics 

Tal com s’ha fet referència anteriorment, totes les incidències que tinguin lloc a 

l’estació depuradora hauran de quedar reflectides en el llibre de registre de 

l’explotació. A més, aquest llibre haurà de registrar: 

 Totes les analítiques especificades al pla d’explotació. 

 La producció de cabal en m3 per dia. 

 Totes les incidències d’explotació. 

 Les averies de la planta i dels equips (s’hi inclourà el moment i la causa de 

l’avaria, així com les mesures correctores o de caràcter preventiu). 

 Totes les accions correctores o de caràcter preventiu. 

 Aquest document haurà d’estar disponible a la planta o a una oficina central 

destinada a aquest fi dins l’entitat responsable de l’explotació. Mensualment es 

presentarà a l’organisme competent. 

 

7. Condicions de seguretat 

Totes les activitats recollides en el pla d’explotació i manteniment han de ser portades 

a terme sota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut (RD 486/1997 de 14 

d’abril). En concret es posarà especial cura en la realització dels següents treballs: 

 Obertura i manipulació del quadre elèctric de control de la planta, que haurà de 

realitzar-se exclusivament per un tècnic electricista competent. 

 Accés als dipòsits de la instal·lació. Es realitzarà sempre amb dos operaris, un 

que accedirà a l’interior i estarà lligat amb un arnés de seguretat i el segon que 

controlarà la operació des de l’exterior. 

 Qualsevol treball dins la planta de tractament. Els operaris hauran de procedir a 

un rentat i desinfectat minuciós amb les productes adequats abans de menjar o 

beure. Es prohibeix expressament menjar, beure o fumar dins la estació 

depuradora a fi i efecte d’evitar possibles infeccions. 
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8. Costos de manteniment 

Els costos de manteniment d’una planta depuradora son de dos tipus, costos fixes i 

costos variables. 

Els costos fixes són aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i són 

independents del funcionament de la planta. Els costos variables per contra estan 

directament associats a la quantitat i qualitat de l’aigua a tractar. 

 

8.1. Costos fixes 

Es poden agrupar en quatre tipus: 

 

8.1.1. Costos de personal 

Per a la realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la 

dedicació d’un oficial de manteniment a 25% i un peó al 100%. Estaran recolzats per 

un cap de planta amb una dedicació del 10%. 

 

8.1.2. Costos de manteniment 

Es calculen proporcionalment a la inversió realitzada. Es divideixen en dos grups, 

manteniment d’equips mecànics i manteniment d’obra civil. 

 

8.1.3. Costos de potència controlada 

Correspon al terme fix de contractació d’energia elèctrica en concepte de potència 

contractada. 

 

8.1.4. Costos varis 

S’agrupen en aquest apartat la resta de costos fixes com poden ser els administratius i 

estructurals que són necessaris per al funcionament de la planta. 

A l’apèndix 1 es pot consultar la estimació de costos fixes. 
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8.2. Costos variables 

S’agrupen en tres tipus: 

 

8.2.1. Cost energètic 

En base al funcionament horari de cadascuna de les instal·lacions, s’ha calculat el seu 

consum elèctric. 

 

8.2.2. Cost gestió de fangs 

Per al càlcul d’aquest cost es considera la contractació d’un gestor que es 

responsabilitzarà de la caracterització del fang i del transport fins al seu destí final, el 

destí estimat ha estat d’un 100% a abocador. 

Tanmateix, en el cas de que el destí dels fangs fos diferent al de l’abocador, l’import 

del cost de gestió del fang serà un altre, prèvia justificació de la nova destinació. 

 

8.2.3. Cost dels reactius 

En funció de la dosi de disseny s’han calculat els consums dels reactius implicats en el 

procés de tractament de l’aigua. 

En l’apèndix 1 s’han calculat els costos variables que s’han repercutit sobre una 

producció anual de 118.625 m3. 

 

8.2.4. Resum de costos 

Els costos d’execució material resultants, d’acord amb l’apèndix 1, i la seva 

repercussió sobre els volums d’aigua tractada són els següents: 

Cost fix diari (s/IVA):          194,10 € /d 

Cost fix total (s/IVA):    70.845,06 € 

Cost variable per cabal diari (s/IVA):    72,07 € / d m3 

Cabal diari tractat:            326 m3/d 

Cost variable total per cabal (s/IVA):    26.223,49 € 

Cost total anual d’explotació (s/IVA): 97.068,55 € 
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APÈNDIX 1. TAULA DE L'ESTUDI D'EXPLOTACIÓ  

I MANTENIMENT 
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Estudi d'explotació i manteniment de l'EDAR de Benavent de Segrià

PARTIDES DE DESPESES FIXES:

Personal

Funció Número Categoria professional % Dedicació

Preu unitari 

(€/any) cost 

d'empresa

Preu total 

(€/any) cost 

d'empresa

Cap de Planta 1 Tècnic Superior 10 55.000,00 5.500,00

Oficial manteniment 1 Oficial Especialista 25 38.700,00 9.675,00

Peó 1 Manobre Especialista 100 33.000,00 33.000,00

Total Personal 48.175,00

Energia elèctrica

Concepte

Terme de 

Potència   (€/kW 

any)

Potència 

Contractada (kW)

Preu Total               

(€/any)

Potència contractada EDAR 3,329068 135 449,42

Total Energia Elèctrica
449,42

Manteniment i conservació d'obra civil,urbanització  i equips d'EDAR 

Concepte
Cost Inversió (€) % Repercusió

Preu Total               

(€/any)

1.175.000 0,5 5.875,00

Total Manteniment i Conservació obra civil, urbanització  i equips 5.875,00

Productes, materials i serveis

Concepte
Preu Total               

(€/any)

Equipament de personal (vestuari, materials, seguretat, etc) 771,06

Material d'oficina 237,25

Comunicacions (correus, telèfon, fax, etc.) 474,50

Desplaçaments 830,38

Neteges 1.186,25

Conservació de jardinería 462,64

Reactius i material fungible de laboratori 118,63

Aigua 332,15

Analítica externa 9.550,30

Total Productes, Materials i Serveis 13.963,15

Obra civil, urbanització i equips electromecànics EDAR
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Concepte
Preu Total               

(€/any)

Assegurances 1.779,38

Taxes 593,13

Total Despeses Administratives i Varis 2.372,50

Total despesa fixa (Execució Material) 70.835,07 €/any

Preu unitari fix (Execució Material) 194,07 €/dia

Preu unitari fix (Execució Contracta sense IVA) 230,94 €/dia

Energia Elèctrica

Concepte Tarifa kWh/dia
Preu Energia             

(€/kWh)

Preu Total               

(€/any)

Energia EDAR 3.1.A 1.092 0,021734 8.662,62

Total
8.662,62

Productes químics i evacuació residus

Concepte
Consum/         

Producció           

Preu Unitari                 

(€/unitat)

Preu Total               

(€/any)

Residus desbast  (m3/any) 5,08 11,80 59,94

Sorres  (m3/any) 5,93 11,80 69,97

Fangs deshidratats (Tn) 229,00 53,00 12.137,00

Clorur fèrric desfosfatació (Kg) 27.805 0,16 4.343,14

Poli aniònic (kg)                                          

Poli catiònic (kg)
289,00 3,29 950,81

Total 17.560,87

Total despesa variable (Execució Material) 26.223,49 €/any

Total preu unitari variable (Execució Material) 72,07 €/dia 

Preu unitari variable (Execució Contracta sense IVA) 85,76 €/dia (m3)

RESUM COSTOS

Despeses fixes en execució material 194,07 €/dia 365 dies 70.835,07

Despeses variables en execució material 72,07 €/dia 26.223,49

Total 97.058,56

Despeses Generals i Benefici Industrial 19% 18.441,13

Pressupost Contrata sense IVA 115.499,69

Rati €/m3 0,97

PARTIDES DE DESPESA VARIABLE:
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SERVEIS AFECTATS
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1. Expropiacions i servituds 

1.1. Memòria descriptiva 

1.1.1.  Descripció i generalitats 

L’objecte d’aquest annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a 

l’ocupació dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres de l’EDAR 

de Benavent de Segrià. 

Per aquest motiu s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els 

inventaris de bens i drets afectats pel projecte. L’objecte d’aquesta tasca és la de 

conèixer amb precisió la superfície física i real dels terrenys afectats. 

Això ha estat possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i els límits de la 

parcel·la ocupada. Amb aquesta base s’ha procedit a localitzar les dades cadastrals de 

les finques afectades al MUC (Mapa urbanístic de Catalunya), que són a l’Apèndix 1. 

Referències cadastrals. 

 

1.1.2. Criteris adoptats 

1.1.2.1. Ocupacions 

Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions: 

Expropiacions, servituds i ocupacions temporals. 

 

 Expropiacions 

S’expropien plenament les superfícies que ocupa l’EDAR. També s’expropiarà el camí 

d’accés a la mateixa. S’ha considerat l’expropiació de 5.1 m2 per cadascun dels pous 

de registre. 

 

 Servituds 

S’han considerat totes les servituds derivades de la reposició dels serveis afectats, així 

com les del col·lector d’arribada a l’EDAR amb una franja de 2,5 m a banda i banda de 

l’eix. 
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 Ocupacions temporals. 

Les ocupacions temporals són les franges necessàries per a l’execució de les obres 

durant el temps de construcció, pel pas de maquinària, l’aplegament de materials. S’ha 

considerat una amplada de 6 m a banda i banda per al col·lector d’arribada i sortida i 

una franja d’un metre al voltant de l’EDAR.  

1.1.2.2. Descripció dels terrenys afectats 

Els terrenys afectats són de naturalesa rústica (bàsicament conreus de secà), 

industrial (eixos estructurants) o per a serveis tècnics i ambientals. Tanmateix, tots els 

terrenys s’utilitzen actualment per a conreus de secà en menor o major mesura.  

Resum de les ocupacions  

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions amb els preus 

corresponents al sòl rústic de tipus agrari, industrial i tècnic-ambiental.  

 

Taula 1 Resum d'expropiacions 

Concepte Superfície [m2] Preus [m2] Import total [€] 

Expropiació 4.466,44 1,00 4.466,44 

Servitud permanent 3.909,62 0,50 1.954,81 

Ocupació temporal 4.695,64 0,05 234,78 

Total 
  

6.656,03 

 

Totes les ocupacions tenen lloc al terme municipal de Benavent de Segrià. 

 

1.1.2.3. Valoració 

Per fer front a les expropiacions, a les servituds i a les ocupacions temporals es preveu 

una partida de SIS MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS AMB TRES Euros (6.656,03 €). 

 

1.2. Parcel·laris 

Al final d’aquest annex queden recollides les parcel·les afectades a partir de les seves 

fitxes cadastrals. 
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2. Serveis afectats 

2.1. Introducció 

2.1.1. Objecte 

Aquest annex té per objecte la valoració de les obres necessàries per a la realització 

de la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals de Benavent de Segrià. 

 

2.1.2. Treballs desenvolupats. 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin 

públics o privats, que les obres del projecte obligaran a modificar o bé restituir. 

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

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

l’Ajuntament. 

 

2.2. Resum d’afeccions 

2.2.1.  Línies elèctriques 

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

la EDAR ni pel col·lector 

2.2.2. Afeccions de caràcter municipal 

L’Ajuntament de Benavent de Segrià ha informat de que a la parcel·la on es realitza la 

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

dels municipi. 

2.2.3. Conduccions de gas 

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

es pugui veure afectada en la zona de projecte. 

2.3. Valoració 

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

partida al pressupost general del projecte per a aquest concepte. 
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1. Introducció 

En aquest annex s’exposen les possibles afeccions a la zona de domini públic 

Marítimo-Terrestre (ZMT), llera pública, PEIN, XN2000 i ENPE, derivades de les obres 

de construcció de l’EDAR. 

 

2. Zona Marítimo - Terrestre 

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

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

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

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

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

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

conservació. 

Al present projecte de construcció de la nova EDAR de Benavent de Segrià no es 

produeix cap afecció dins de dita zona. 

 

3. Llera pública 

L’abocament actual de les aigües residuals es realitza al “Reguer gran” que s’uneix al 

Reguer de Picabaix i aboca al riu Segre. 

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

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

A l’Annex 19, Estudi d’Impacte Ambiental es presenta l’estudi de les possibles 

afeccions a les aigües superficials. 

 

4. PEIN, Xarxa Natura 2000 i ENPE 

Les possibles afeccions als espais naturals definits al PEIN, Xarxa Natura 2000 i 

ENPE produïdes per l’execució de les obres de la nova EDAR es desenvolupen a 

l’Annex nº 19, Estudi d’Impacte Ambiental. 
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1. Introducció 

La xarxa de sanejament del terme municipal de Benavent de Segrià recull les aigües 

del nucli urbà mitjançant l’actual xarxa de sanejament que travessa el nucli de nord a 

sud i posteriorment s’acaba unint al Reguer gran. També trobem dispersa petita 

d’indústria a l’est del municipi que aboca les aigües directament a l’actual xarxa de 

sanejament. Un cop al Reguer gran les aigües es transporten fins al Segre. 

 

Amb l’objecte de millorar la qualitat d’aigua del riu Segre i depurar l’aigua residual del 

municipi de Benavent de Segrià es planteja la construcció d’una EDAR per a assolir 

els resultats que exigeix la normativa d’abocament. En aquest projecte es proposen 

tres alternatives d’emplaçament i dues alternatives de tractament per a l’EDAR.  

 

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

equivalents, i d’acord al Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 26 de gener del 2.008, pel 

que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de projectes, la realització 

de les obres compreses al present projecte no afecten als supòsits establerts per el 

Reial Decret al grup 7 apartat “d” de l’annex I, ni al apartat “d” del grup 8 de l’annex II, i 

per tant, el projecte no haurà de sotmetre’s a una avaluació de impacte ambiental.  

 

2. Objecte 

Es redacta el present annex, amb l’objecte de: 

 Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona de projecte. 

 Descriure les actuacions a realitzar. 

 Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de 
l’execució del projecte. 

 Proposar mesures preventives i correctores.  

 Establir un programa de seguiment i control. 

 

3. Descripció del projecte 

L’objecte del present projecte és la construcció d’una Estació de Depuració d’Aigües 

Residuals al municipi de Benavent de Segrià. 
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La població de disseny a realitzar la depuració de les aigües serà de 2.000 habitants. 

L’EDAR de Benavent de Segrià incorporarà un tractament secundari de fangs activats 

d’aeració prolongada i eliminació de nutrients. Respecte al tractament de fangs es 

proposa un espessidor per gravetat i sistema de deshidratació amb un decantador 

centrífug. El pretractament, control i deshidratació es situa a un mateix edifici, evitant 

possibles olors. 

 

4. Descripció general 

A continuació es presenten els diferents tipus de protecció que s’han trobat al Segrià. 

Es presentaran també imatges representatives de totes i cadascuna de les proteccions 

existents al municipi de Benavent de Segrià. 

 

4.1. Espais naturals de protecció especial (2009) 

El sòl on es vol ubicar la depuradora es troba a un àrea especialitzada de tipus 

industrial segons el pla territorial de ponent. Els treballs d’implantació dels col·lectors 

de sortida però, afectaran un tram lineal de protecció preventiva al sud de l’EDAR. 

Podem concloure per tant, que cap dels terrenys afectats pel projecte és troba dins 

d’espais naturals de protecció especial (Imatge 1). 

Imatge 1 Espais Naturals de protecció especial Benavent de Segrià 
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Imatge 2 Pla territorial de ponent 

 

 

 

4.2. Espais d’interès natural PEIN (2009) 

El municipi de Benavent de Segrià pertany a la comarca del Segrià i aquesta comarca 

té un 4.4% del seu territori inclòs en el Pla d'espais d'interès natural (PEIN). Els únics 

terrenys propers dins el pla de protecció d’espais naturals d’interès natural es troben a 

la llera del Noguera Ribagorçana i el Segre. En aquest sentit podem concloure que el 

nostre projecte no afecta espais compresos al PEIN. A més, Considerem que 

l’actuació que proposem tindrà un impacte positiu aigües avall i per tant, es reduirà el 

risc de contaminació de zones incloses al PEIN (Imatge 1). 

 

4.3. Zones de la Xarxa Natura 2000 (LIC + ZEPA, setembre 2007) 

El Segrià té un 19.9% de l’àrea total inclosa a la Xarxa Natura 2000. El municipi de 

Benavent de Segrià no conté cap àrea dins aquesta xarxa de protecció (Imatge 1). 
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4.4. Aqüífers protegits 

La zona de projecte per a la construcció de l’EDAR de Benavent de Segrià no es troba 

dins de l’espai definit com a “aqüífers protegits” (Imatge 1). 

 

4.5. Protecció envers la contaminació lluminosa  

El municipi de Benavent de Segrià presenta àrees de tips E2 (protecció moderada) i 

E3 (baixa protecció) pel que fa als espais de protecció lluminosa. La zona de projecte 

es troba dins la zona de tipus E2. Per tant aquest àmbit territorial tolera únicament 

brillantor reduïda, 5 LUX durant horaris de tarda i 2 LUX durant la nit. 

Imatge 3 Protecció envers la contaminació lluminosa 

 

 

5. Inventari ambiental 

5.1 El clima  

El clima del Segrià és Mediterrani Continental Sec, amb una distribució de la 

precipitació irregular i un total anual escàs. Destaca la manca de pluges importants 

durant el període estival, sent així, una estació àrida a la comarca. La mitjana de 

precipitacions aquoses és de 327mm/any. El màxim de precipitació es produeix a la 

primavera al nord de la comarca, en canvi, al centre i sud, aquest pic es troba a la 

tardor. La mitjana de temperatura anual a la comarca del Segrià és de 13.5ºC. El règim 
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tèrmic és calorós a l'estiu i fred a l'hivern, per la qual cosa es genera una amplitud 

tèrmica alta, encara més acusada en el nord. El període lliure de gelades queda 

comprès entre els mesos de maig i octubre inclusivament. 

 

5.3 L’Horta de Pinyana 

L’horta de Lleida és el referent paisatgístic que dóna nom i identitat a la unitat. La 

major part d’aquest territori està dedicat a l’agricultura, especialment a fruiters de fruita 

dolça (pomeres, presseguers, pereres i altres), però també hi ha cultius herbacis 

extensius (panís, alfals).  En general, les parcel·les de cultiu són de petites 

dimensions, amb un patró de distribució que s’adapta als suaus relleus que connecten 

la plataforma d’Almenar–Alguaire amb la Noguera Ribagorçana i Segre.  Entre els 

elements topogràfics rellevants cal remarcar la seqüència de tossals dels cursos 

fluvials del Noguera Ribagorçana i del Segre, una seqüència que s’intensifica en la 

trobada dels dos rius. 

El sistema urbà de Lleida es troba inclòs en aquesta unitat, d’aquí que una part d’ella 

presenti elements alteradors del paisatge en forma d’infraestructures de mobilitat, 

comunicació i d’energia. Cap al nord de la unitat el poblament esdevé de tipologia més 

rural i dispers. És un paisatge actiu, en constant moviment, complex i, en ocasions, 

discordant, desequilibrat. La floració dels fruiters a la primavera produeix contrastos 

romàtics en blanc i rosa, que s’oposen al verd de la foliació, de manera que es crea 

una antítesi de gran valor visual. Aquest efecte rara vegada dura més de tres 

setmanes. Cal destacar la importància de la Seu Vella de Lleida, que contribueix a 

dibuixar el perfil inconfusible i típic de la ciutat. Juntament amb l’horta, és l’element que 

dóna més densitat a la unitat. La ruta de Torre-serona a la Portella i de Benavent a 

Vilanova de Segrià constitueixen els itineraris paisatgístics de més interès. 

 

5.4 Medi físic 

El territori inclòs al Segrià és heterogeni. El sector central és constituït per les planes 

al·luvials del Segre. El Segre travessa la comarca de nord-est a sud-oest i ha format 

una ampla plana al seu entorn. Topogràficament és una continuació del pla d'Urgell, 

nom que està pres per a designar una nova comarca centrada a Mollerussa. La plana 

de l'entorn del Segre és coneguda com el pla de Lleida. El pla de Lleida només és una 

part del Segrià actual. La plana del Segre que continua cap al nord ja és dins la 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Segre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Urgell
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mollerussa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pla_de_Lleida
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comarca de la Noguera. Cap al sud la plana s'estreny, fins a ser només una plana 

estreta i allargassada al llarg de les ribes del riu. Els tossals i serrats són molt propers 

al curs del riu. A l'extrem sud-oest hi ha l'aiguabarreig del Segre amb el Cinca, en el 

límit amb Aragó. Aquest sector és conegut com el Baix Segre. Cap al nord-est, entre 

els rius Segre, Noguera Ribagorçana i Cinca, hi ha un territori planer amb turons 

baixos i serres d'escassa altitud. Ja no és la plana al·luvial que han format aquests 

rius, sinó un sector una mica enlairat que els petits cursos i torrents hi han excavat 

barrancs i petites valls de fons pla. Entre aquestes petites valls hi ha tossals i turons 

que testimonien antics nivells dels materials sedimentaris. El nom de Segrià era aplicat 

originàriament a aquest territori. 

 

Un relleu semblant es troba al cantó sud-est, en el límit amb les Garrigues i la Ribera 

d'Ebre. El territori és constituït per nombrosos tossals i serres d'escassa altitud, entre 

les quals hi ha rius i torrents que van gairebé sempre secs. Aquest sector recorda molt 

el paisatge de les Garrigues. De fet n'és la continuació i alguns l'anomenen Segrià 

garriguenc. Cap al sud el relleu es fa més abrupte, a causa de la proximitat de l'Ebre. 

El Segrià és doncs, una comarca constituïda per una plana al·luvial i per sectors de 

tossals que la voregen. 

 

L'agricultura ha estat la base de l'economia del Segrià. El regadiu, ja antic en les 

planes baixes del Segre, ha estat el factor principal en el creixement econòmic del 

darrer segle. Al costat de l'agricultura ha crescut una ramaderia molt tecnificada, que 

s'ha estès per totes les sis comarques de ponent. Però a Lleida també hi ha una 

activitat industrial notable. A més, Lleida s'ha convertit en el centre de serveis i cultural 

més important de les terres de ponent. 

 

5.5 Un paisatge pseudoestèpic i de secà en retrocés 

En el context català, un dels trets més rellevants de l’àmbit territorial de les Terres de 

Lleida és la presència d’una plana i/o terrenys suaument ondulats de caràcter semiàrid 

corresponent a zones de la cubeta de la Depressió de l’Ebre, riques en sals solubles 

(guixos, clorurs, etc.), fet que origina uns conjunt de paisatges força característics i 

singulars d’aquest territori. Els successius projectes de regadiu a la plana de les Terres 

de Lleida han anat retallant progressivament l’extensió d’aquests paisatges de 

salades, timonedes i àmplies extensions de vegetació eixarreïda i més o menys 

esparsa, amb un bon nombre d’espècies característiques de flora, fauna invertebrada i 

també diverses espècies vertebrades. Malgrat tot, fins ben entrat el segle XX les 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Cinca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Baix_Segre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Noguera_Ribagor%C3%A7ana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ebre
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Plana_al%C2%B7luvial&action=edit&redlink=1
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pràctiques de l’agricultura i ramaderia tradicionals havien conviscut amb una 

acceptable harmonia amb aquest paisatge; per bé que la transformació era intensa. 

Així es mantenien força erms i guarets en condicions habitables per a la fauna i la 

matriu territorial i l’empremta cultural es trobaven, en general, ben fusionades o, si més 

no, les superfícies amb unes condicions de conservació encara compatibles amb el 

manteniment d’unes comunitats faunístiques i botàniques pseudoestèpiques i de secà 

eren encara acceptables. A les darreries del segle XX es van iniciar projectes molt 

polèmics, com els regadius de Torres de Segre, el canal Algerri-Balaguer, i 

posteriorment se n’han encetat d’altres com el de les Garrigues Baixes i el Segarra-

Garrigues, polèmics en tant que afectaven i afecten o afectaran alguns dels darrers 

reductes de fauna, flora i paisatges estèpics de les Terres de Lleida.  

 

Així, actualment el paisatge de secà de caire estèpic a la plana lleidatana ha 

esdevingut minoritari, amb unes 90.000 ha estimades que, a més, en la major part dels 

casos estan intensament conreades. El projecte Segarra-Garrigues, amb unes 70.000 

ha aproximades de superfície que pot arribar a beneficiar-se del reg –a les quals s’ha 

d’afegir les 10.000 ha dels regadius de Torres de Segre i de l’Algerri-Balaguer 

suposarà un canvi transcendental en el fràgil equilibri existent en els espais de la plana 

de Lleida, on els conreus de secà esdevindran marginals. De fet, la transcendència 

dels projectes de reg pendents d’execució pel conjunt de l’àmbit de les Terres de 

Lleida és molt important, atès que mentre l’any 2002 la superfície agrícola d’aquest 

àmbit es repartia entre 137.214 ha de reg per 244.828 ha de secà, la previsió en un 

horitzó proper és que s’inverteixin aquests valors i el reg assoleixi unes 230.000ha, per 

només unes 150.000 ha de secà, suposant –amb molt d’optimisme– que la superfície 

agrícola total es mantingui estable, contravenint la tendència a la davallada dels 

darrers decennis. 

 

Val a dir que la majoria de la modesta superfície d’espais protegits actualment se situa 

en ambients de muntanya i alguns trams fluvials de la perifèria de l’àmbit, contribuint a 

protegir un nombre limitat d’hàbitats d’interès comunitari, sobretot dels prioritaris, i un 

nombre important d’espècies emblemàtiques lligades als ambients forestals, rupícoles i 

aquàtics, per bé que de forma insuficient. Així, àmplies extensions ocupades o 

utilitzades per espècies de gran valor o amenaçades, en alguns casos objecte de 

plans de recuperació específics, com ara el trencalòs (Gypaetus barbatus), l’aufrany 

(Neophron percnopterus), l’àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus), el gat fer (Felis 
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sylvestris), la llúdriga (Lutra lutra), el turó (Putorius putorius), el cranc de riu 

(Austropotamobius pallipes) o la truita de riu autòctona (Salmo trutta fario) queden fora 

de la superfície protegida per la planificació sectorial. Tanmateix, figures com les 

forests d’utilitat pública han contribuït, d’una forma passiva, al manteniment d’unes 

bones condicions per al manteniment d’algunes d’aquestes espècies. 

 

5.6 La flora i la fauna 

Benavent de Segrià es troba situat dins la plana de Lleida i per tant la seva vegetació 

està molt modificada per l'activitat humana que l'ha eliminat, afavorint l'agricultura. La 

seva altitud al nucli (235 metres) fa que la vegetació sigui la típica de la terra baixa 

(zona de boscos esclerofil·les), cosa que es pot comprovar en les petites clapes 

aïllades que queden dispersades pel terme. En aquestes mostres s'hi troben 

bàsicament alzines i algun roure de fulla petita (Quercus faginea), sempre 

acompanyats de moltes plantes típiques d'alzinar. En les clapes de les zones més 

seques s'observen principalment arbusts esclerofil·les com el tamariu (Tamarix 

gallica), l'argelaga (Ulex parviflorus), el timó, la retama (Retama sphaerocarpa) i l'espí 

alb (Rhamnus lycioides). A part d'aquesta vegetació també trobem les comunitats de 

ribera que recorren fidelment totes les conduccions de reg, i en les que l'arbre 

dominant és el vern , sempre acompanyat per xops (Populus nigra), àlbers, oms 

(Ulmus minor) i alguns freixes i salzes. 

La fauna està també molt condicionada a l'activitat humana i per tant, majoritàriament 

es composa d'espècies d'hàbits urbans i conreus. Entre els ocells, tres rapinyaires 

diürns i dos de nocturns es poden veure amb relativa facilitat: l'aguilot (Buteo buteo), 

l'esparver vulgar, el xoriguer comú, l'òliba i el mussol. Entre els ocells de mida gran es 

poden veure diversos ardeids que visiten les bases de reg (bernats pescaires, 

esplugabous, alguns martinets blancs, ...), ànecs coll-verd i gallinetes d'aigua. Altres 

ocells que es poden veure pel terme, i en diferents hàbits, són el picot verd, la garsa, la 

merla, etc..., i a l'estiu també la puput, l'abellerol i el cucut reial. Els mamífers són 

menys visibles, però sovint es localitzen rastres de guineu, senglar, conill, eriçó clar, 

teixó, mustela, i fagina. Per finalitzar amb la fauna parlarem dels rèptils i els amfibis 

que hi ha en el terme. Entre els primers es poden observar sargantanes ibèriques, molt 

comuns, el vidriol, serps blanques, serps d'aigua i algun llangardaix ocel·lat; entre els 

amfibis, la rana verda, el gripau comú i el gripau corredor. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esclerofil%C2%B7le
http://ca.wikipedia.org/wiki/Alzina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Roure_de_fulla_petita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tamariu_%28bot%C3%A0nica%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ulex_parviflorus
http://ca.wikipedia.org/wiki/Farigola
http://ca.wikipedia.org/wiki/Retama
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7ot
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7ot
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vern
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pollancre_ver
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80lber
http://ca.wikipedia.org/wiki/Om
http://ca.wikipedia.org/wiki/Freixe_de_fulla_petita
http://ca.wikipedia.org/wiki/Salze_blanc
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguilot&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Esparver_vulgar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xoriguer_gros
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%92liba
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mussol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bernat_pescaire
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Esplugabou&action=edit&redlink=1
http://ca.wikipedia.org/wiki/Martinet_blanc
http://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80nec_collverd
http://ca.wikipedia.org/wiki/Polla_d%27aigua
http://ca.wikipedia.org/wiki/Picot_verd
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garsa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Merla
http://ca.wikipedia.org/wiki/Puput
http://ca.wikipedia.org/wiki/Abellerol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Cucut_reial
http://ca.wikipedia.org/wiki/Guineu_roja
http://ca.wikipedia.org/wiki/Senglar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Conill
http://ca.wikipedia.org/wiki/Eri%C3%A7%C3%B3_clar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Toix%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mostela
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fagina
http://ca.wikipedia.org/wiki/Sargantana_ib%C3%A8rica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Vidriol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Serp_blanca
http://ca.wikipedia.org/wiki/Colobra_escur%C3%A7onera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Llangardaix_ocel%C2%B7lat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Granota_verda
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gripau_com%C3%BA
http://ca.wikipedia.org/wiki/Gripau_corredor
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Imatge 4 Inventari ambiental 

Clima  Mediterrani Continental Sec 

Temperatura mitjana anual 13.5 ºC 

Precipitació mitjana anual 327 mm 

Aigües superficials  El Segre i el Noguera Ribagorçana 

Aigües subterrànies Aqüífer del Segrià 

Qualitat ambiental 
Baixos nivells d’immissió de contaminats  
(SO2, NO2, H2S, O3, CO) 

Medi físic Graves, sorres i llims. Holocè 

Vegetació 
Terra baixa: Alzina, Arbustos i lianes 
Pi blanc , garrigues i altres matolls 

Fauna 
Àguila reial, àguila marcenca, àguila perdiguera, àguila 
daurada, falcó pelegrí,..etc. 

Especies protegides No existeix cap figura de protecció a la zona 

 

6. Reportatge fotogràfic mediambiental 

Imatge 5 Conreus de presseguers i terrenys en desús 
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Imatge 6 Conreus Varis 

 

Imatge 7 Vinyes i presseguers 

 

 

7. Descripció de les actuacions 

Les obres que a continuació es descriuen consisteixen en l’execució de la planta de 

tractament d’aigües residuals. 

Les unitats d’obra a executar seran les següents: 

 Moviments de terra 

 Obra civil 

 Equips 
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8. Afeccions derivades de l’actuació i identificació de la incidència 

ambiental.  

8.1. Identificació i caracterització d’elements ambientals susceptibles 

de rebre impactes. 

8.1.1 Geologia – hidrologia 

La zona d’estudi pertany principalment segons la classificació del Institut Geològic de 

Catalunya a la classificació Qac ( Dipòsits al·luvials-col·luvials. Graves amb matriu 

sorrenca i argilosa. Edat: Holocè.) La zona de projecte es troba allunyada de la llera 

del riu Segre, i per tant no es produiran afeccions a l’aigua superficial. 

 

El risc de contaminació d’aigües subterrànies durant la fase de construcció pot venir 

derivat d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments 

de combustibles de la maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del 

personal d’obra, etc.). El possible impacte sobre les aigües subterrànies de l’àmbit del 

projecte serà inexistent en la fase de construcció, i tampoc no es preveu cap impacte 

en la fase d’explotació. 

 

8.1.2 Aigües superficials 

Respecte a la hidrologia superficial propera a l’àrea de treball trobem únicament el 

Reguer gran, on s’abocaran les aigües tractades. No existeixen altres tipus d’aigües 

superficials ni zones humides a l’àmbit d’estudi. El risc de contaminació d’aigües 

superficials durant la fase de construcció pot venir derivat d’una mala gestió dels 

vessaments líquids que es puguin originar (vessaments de combustibles de la 

maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del personal d’obra, etc.). 

 

Degut a la distància tant al reguer com al riu Segre, l’aigua superficial no podrà 

enterbolir-se durant la fase d’execució a causa del moviment de terres. La construcció 

d’aquesta EDAR permetrà depurar l’aigua residual del nucli urbà de Benavent de 

Segrià i, per tant, disminuir la càrrega contaminant que suportarà la llera receptora. 
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8.1.3 Sòl 

L’impacte sobre el sòl únicament vindrà donat per la pèrdua d’espai en la implantació 

de l’EDAR, tant en la fase de construcció com en la d’explotació. Existeix la possibilitat 

de la contaminació del sòl per abocaments accidentals durant les tasques de 

manteniment de la maquinària. Aquests impactes és consideren moderats en la fase 

de construcció, i no es preveuen impactes durant l’explotació. 

 

8.1.4 Atmosfera 

L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums per la maquinària durant 

la seva fase d’execució. Igualment el trànsit de la maquinària per camins amb asfalts 

de baixa qualitat i parcialment coberts amb sorres i graves naturals produirà pols en 

suspensió. L'impacte acústic de les obres de projecte és qualifica com compatible 

durant la fase de construcció i explotació. 

 

8.1.5 Contaminació acústica 

Els sorolls seran produïts per la esbrossada de la vegetació, la càrrega i descàrrega de 

materials, moviment de terres, trànsit de vehicles i funcionament de la maquinària de 

construcció. Les instal·lacions a executar es troben a una distancia suficientment 

allunyada de les zones habitades i per tant, les molèsties seran moderades. 

 

Es tracta d’un efecte temporal durant la execució de les obres i reversible una vegada 

que aquestes finalitzen. En la fase d’explotació les principals causes que provocaran 

un increment en el nivell sonor seran els equips a instal·lar. Per tant, l’impacte acústic 

és qualifica com a compatible durant la fase de construcció i explotació. 

 

8.1.6 Fauna i vegetació 

L’augment en els nivells de soroll, pols i gasos contaminants causaran molèsties a la 

fauna pròxima a les obres. Aquests efectes són de caràcter temporal i reversibles un 

cop finalitzades les mateixes. Durant la fase d’explotació de l’EDAR és produirà una 

alteració en els nivells de soroll que afectaran a la fauna, si bé aquestes emissions és 

veuran esmorteïdes ja que els equips a instal·lar compliran la normativa vigent en 

matèria de soroll, i és trobaran a l’interior dels edificis. Aquests impactes es qualifiquen 

de moderats en la fase de construcció i explotació. 
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La parcel·la adjacent a la reservada per a la construcció de l’EDAR és un camp de 

conreu de presseguers i es veurà temporalment afectat pel soroll i partícules de pols 

en suspensió. La parcel·la on ubiquem l’EDAR presenta únicament herbes i uns pocs 

arbres vora el camí d’arribada. La vegetació afectada directament per la construcció és 

mínima i no requerirà majors actuacions per protegir-la dels elements, construccions i 

zona verda que integren les obres projectades. Es preveu una partida de 

transplantament de tots aquells arbres que es trobin en bon estat, que seran 

trasplantats allà on indiqui la Direcció Facultativa. Durant la fase de construcció i 

d’explotació no es preveuen impactes sobre aquest aspectes del medi ambient. 

 

8.1.7 Paisatge 

En aquest cas durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de 

l’entorn a causa de la presència de maquinària i personal. Aquets impactes són de 

caràcter temporal i reversibles. 

En la fase d’explotació, el principal impacte serà la presencia de l’estació de l’EDAR, 

que produiran la intrusió visual pròpia de instal·lacions alienes al paisatge.  

La distància de l’EDAR a les vivendes és l’adequada i d’altre banda les dimensions de 

l’edifici de l’EDAR permetrà que l’impacte visual produït sigui mínim. 

Els impactes sobre el paisatge es consideren moderats durant la fase de construcció i 

compatibles durant l’explotació. 

 

9. Proposta de mesures correctores 

9.1. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi 

hidrològic 

Com s’ha indicat al punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se 

vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües subterrànies. Es prendran 

per tant les mesures necessàries per evitar-ho: 

 

 Es disposaran casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per 

part del personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació 

per aigües fecals. 
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 S’evitaran els vessaments d’oli o combustible generats per la maquinària, 

no efectuant reparacions de les mateixes sobre el terreny. 

 Tenint en compte l’escassa possibilitat d’existència de vessaments, l’afecció 

a les aigües subterrànies durant l’execució de les obres es considera 

mínima. 

 Posteriorment, un cop executades les obres, milloraran les condicions 

actualment existents a la llera. 

 

L’impacte derivat de l’execució d’aquestes obres es considera per tant positiu. 

 

9.2. Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl 

L’impacte sobre el sòl es considera mínim durant l’execució de les obres, limitat al 

terreny de la parcel·la i puntualment en el temps. 

Per a la protecció del sòl es realitzarà una prevenció de la contaminació del mateix, 

evitant els vessaments d’oli o combustible. 

 

9.3. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi 

atmosfèric 

El trànsit de maquinària generarà pols en suspensió, per minorar la generació del 

mateix es realitzaran regs periòdics del camí, sobretot en èpoques seques. La 

maquinària emprada generarà gasos procedents de la combustió, per minorar les 

emissions es portaran a terme tasques de manteniment de la maquinària perquè 

aquesta es trobi en perfecte estat i compleixi amb la legislació vigent. Respecte als 

sorolls emesos per la maquinària pesada, es vigilarà també el correcte funcionament 

de la mateixa no permetent emissions superiors a les permeses per la Normativa en 

vigor. 

 

L’impacte sobre l’atmosfera serà per tant, puntual en el temps i en l’espai, 

desapareixent un cop efectuades les obres. 
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9.4. Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi biològic 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per a evitar l’emissió de partícules 

en suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., 

contribuiran igualment a minorar les afeccions sobre la fauna i vegetació existent. 

Un cop executades les obres les afeccions desapareixeran igualment. 

 

9.5. Integració en el paisatge 

Tenint en compte que l’ EDAR disposarà d’una franja de vegetació de tancament i gran 

part de les instal·lacions es troben situades a l’interior d’un edifici, es produirà una 

integració al paisatge adequada i no suposarà un impacte visual negatiu. 

 

9.6. Programa de seguiment i control 

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un 

Programa de Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució. 

 

9.6.1 Fase d’execució 

 Manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de 

combustió, els nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments líquids 

d’olis i combustibles. 

 Reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules en suspensió. 

 Reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada. 

 Col·locació de lavabos químics pel personal. 

 

9.6.2 Fase d’explotació 

S’haurà de realitzar una campanya de presa de mostres un cop s’iniciï el funcionament 

de l’EDAR per confirmar els objectius de qualitat. Els paràmetres a caracteritzar són: 

 Valors de DBO5 em mg O2 /l 

 Valors de DQO em mg O2 /l 

 Matèria en suspensió en mg /l 
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 Matèria inorgànica en Equitox /m3 

 Quantitat de fòsfor total em mg P /l 

 Quantitat d’amoni total mg N-NH4 /l 

 Presència de clorurs en mg /l 

 Conductivitat a 25º en μS /cm 

 pH a 25º en uts 

 

10. Pressupost 

Es destinarà per a la implantació de mesures correctores un pressupost de VUIT MIL 

EUROS (8.000,00 €), aquesta partida es troba a l’apartat corresponent del pressupost 

del present projecte i haurà de ser justificada.  

 

11. Conclusions 

L’execució del projecte l’EDAR, permetrà millorar la qualitat dels recursos hídrics de la 

zona, evitant els vessaments que es produeixen en l’actualitat. 

La seva execució suposa per tant una millora ambiental, generant la seva execució un 

impacte ambiental mínim sobre el medi. 

El present document pretén servir de guia pel control dels impactes derivats de 

l’execució de les obres, permetent sempre que sigui possible la seva eliminació o 

minoració en el temps i l’espai. 
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1. Introducció. 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents es detalla al present 

annex. En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

 

2. Mà d’obra 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus 

reals a la zona, i hem estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris 

incrementats segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra 

se li ha aplicat un 1% de despeses auxiliars. 

D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses o totals per jornada de treball i 

hora per a cada una de les categories d’operaris. 

 

3. Maquinària. 

Respecte a la maquinària a emprar a les diferents unitats de l’obra, se’n determina el 

cost horari a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de 

l’amortització de la màquina, així com les despeses de conversació i assegurances. En 

cada cas han estat calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i 

personal conductor o mecànic. 

Per últim hem tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i 

que serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades hem obtingut les 

despeses horàries de cada una de les màquines. 

 

4. Preu de materials a peu d’obra. 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant-

lo amb els imports de transport, càrrega i descàrrega i pèrdua de material o 

trencament durant la manipulació dels materials. 
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5. Descomposició de preus. 

Finalment hem arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren 

als estats d’amidaments, tenint en compte, rendiment de cada màquina i del personal 

necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos, 

necessaris per a l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes he estat 

obtingut el cost directe, d’execució material de cada unitat d’obra, el detall del qual es 

trasllada als corresponents quadres de preus núm. 1 i 2. 
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MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,08h Cap de collaA0112000

 €22,34h EncarregatA0112100

 €21,80h Oficial 1aA0121000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €19,36h AjudantA0133000

 €20,18h AjudantA013U001

 €17,44h ManobreA0140000

 €19,66h Manobre especialistaA0150000
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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

 €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

 €44,58h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €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

 €56,85h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €59,40h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €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

 €37,69h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €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

 €38,43h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,16h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €42,98h Camió gruaC1503000

 €40,06h Camió grua de 5 tC1503U10

 €46,52h Camió grua de 10 tC1503U20

 €52,22h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €99,69h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30

 €7,46h Furgoneta de 3500 kgC150U004
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MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €11,42h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

C1700002

 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006

 €96,90h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,61h Formigonera de 165 lC1705600

 €72,14h Estenedora de paviments de formigóC170AG00

 €52,42h Enllestidora de paviments de formigóC170AG10

 €3,96h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,08h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00

 €2,45h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €48,41h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001

 €34,57h Hidrosembradora muntada sobre camióCR71U010

 €5,19h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000

 €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.: 1Data: 20/06/12

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

 €23,72m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €12,97m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €21,04m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens

B033U030

 €15,18m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,37m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,40m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €91,33t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €78,11t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012

 €78,80m3 Formigó HM-20/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs transport a
l'obra

B060R2B1

 €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

 €67,64m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €70,32m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U320

 €74,16m3 Formigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3
de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

B060UU02

 €80,25m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P02

 €86,67m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment
275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P03

 €0,21kg Morter adhesiuB0711000

 €81,98m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €55,54m3 Morter M-80B071U001
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €78,06m3 Morter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4B071U003

 €82,98m3 Morter M-80B071UC01

 €0,94kg Additiu superfluidificant per a formigóB0813U01

 €4,57kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

B0911200

 €1,05kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,84kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A143U0

 €1,13kg Clau acerB0A31000

 €1,12kg Clau acerB0A3UC10

 €0,41u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A71EU0

 €0,97u Abraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interiorB0A71KU0

 €1,89u Abraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interiorB0A71LU0

 €2,06u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71MU0

 €2,31u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interiorB0A71NU0

 €6,38u Abraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interiorB0A71PU0

 €0,59kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,40m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €3,37m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsB0D2U002

 €195,64m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,24c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,59m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €0,93m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7U002

 €1,16m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,29m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €1,19UT Motlle metàl.lic, per a encofrat de pericó de registre de 60 x
60 x 150 cm, per a 150 usos.

B0DF8H0A

 €5,56m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001

 €9,38u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

B0DZ1021
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,07l DesencofrantB0DZA000

 €1,31u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €0,49u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 50x20x10
cm

B0E945A0

 €0,73u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x15 cm

B0E955F0

 €1,01u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x25 cm

B0E955R0

 €0,24u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,16u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color marró

B0FG3JA5

 €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

 €0,25u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001

 €1,44kg Acer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

B44ZU021

 €1,87m2 Placa de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix

B7C2U110

 €19,31m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt
de dilatació

B7J1U104

 €2,40kg Massilla asfàltica d´aplicació en calentB7J5U0R0

 €0,06cm3 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansivaB7J5U101

 €5,95kg Esmalt de poliuretà d'un componentB89ZC100

 €3,59kg Pintura al silicatB89ZUC01

 €2,51m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2B9651U02

 €4,23m Peça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

B9651U05

 €0,79kg Beurada de colorB9CZ2000
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 €5,07m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmB9E1U001

 €43,80m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

BB12UC01

 €55,61m Barana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40
mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de
120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

BB12UC02

 €65,02m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

BB32U001

 €69,19m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons
de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

BB32U010

 €46,58u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

BD5ZU001

 €101,38m Marc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t
de càrrega de ruptura

BD5ZU002

 €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

 €142,54u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
50mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC005

 €170,30u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
65mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC006
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 €174,81u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC008

 €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

 €204,06u Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
150mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

BF1DC015

 €7,41m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

BF41620U

 €13,56m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI
316

BF41920U

 €17,35m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2,
AISI 316

BF41A20U

 €21,20m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI
316

BF41B20U

 €26,49m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2,
AISI 316

BF41C20U

 €30,33m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI
316

BF41D20U

 €53,05m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI
316

BF41H20U

 €4,22m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U509

 €5,94m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U511

 €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

 €19,45m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U520

 €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

 €37,42m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 280 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U528

 €1,96m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U605

 €4,41m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U607

 €0,76m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 25 mm, PN
16, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U702

 €10,77m Tub PEAD doble paret corrugat DN 160 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20160
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 €49,33m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20400

 €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

 €109,35u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

BFV1C001

 €113,30u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

BFV1C002

 €139,26u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

BFV1C003

 €165,85u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

BFV1C004

 €340,53u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

BFV1C006

 €100,59u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

BFV1C101

 €2.703,72u Vàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

BFV2MB01

 €288,16u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN
16. Pes 13.7 Kg

BFV4PA01

 €325,17u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

BFV4PA02

 €349,91u Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16.
Pes 22 Kg

BFV4PA03

 €147,16u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 185 Longitud 240 
Pes 12 kg 

BFV5VB03

 €194,59u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 

BFV5VB04

 €2,05u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

BFW4341U
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 €6,13u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ per a soldar

BFW4641U

 €9,40u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

BFW4741U

 €18,68u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar

BFW4941U

 €22,98u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´ per a soldar

BFW4A41U

 €51,44u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 6'' per a soldar

BFW4E41U

 €0,38u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

BFY4341U

 €0,98u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat

BFY4641U

 €1,40u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

BFY4741U

 €2,39u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2,soldat

BFY4941U

 €2,82u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´,soldat

BFY4A41U

 €5,52u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'',soldat

BFY4E41U

 €2,84u Caixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm,
IP-55

BG150015

 €0,43m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220005

 €0,50m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 16
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220010

 €0,79m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior nominal 32
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220015

 €1,00m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220020

 €1,35m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220025

 €2,32m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

BG220030

 €2,01m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 16

BG2414U0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 20/06/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,88m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 21

BG2415U0

 €34,24m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar

BG2D0400

 €4,89m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG311B0U

 €8,33m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG311D0U

 €0,46m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31220U

 €1,24m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31250U

 €1,08m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31430U

 €1,57m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31440U

 €2,19m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31450U

 €5,08m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31470U

 €5,27m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31B87U
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 20/06/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €155,46m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

BG31BGDU

 €1,27m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2BG38U035

 €3,28m Conductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 BG38U050

 €0,12u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCBGW21000

 €0,22u Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acerBGW24000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

BGW38000

 €31.444,65u Centrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una
capacitat hidràulica de 2500 l/h

BH11U010

 €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

 €1.219,39u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316 de mides 500 x 500 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

BJ1C0500

 €635,28u Cabalímetre electromagnètic DN 40
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 45 m3/h

BM1ED40P

 €719,36u Cabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

BM1ED65P

 €754,64u Cabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h

BM1ED80P

 €1.020,38u Cabalímetre electromagnètic DN 100
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 280 m3/h

BM1EDA02

 €955,44U Transmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell
sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM.
Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16
ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig):
25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul
del volum. Compensació de velocitat del so Inclou
programari de configuració No inclou COMMUBOX
(interface PC). Homologació: Zones no classificades
Connexió a procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF
Alimentació i Senyal de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART
Programació: Display LCD VU331, 4 línies. Permet
visualització corba envolupant in situ.

BM2U0006
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €147,76u Bomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència,
per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m.
Grau de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10
mm i tipus d'impulsor semi-obert

BO11E010

 €26,85m3 Esmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

BR345001

 €6,58kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €6,58l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001

 €0,15kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

BR34U001

 €7,78kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €0,37kg Adob mineral sòlid de fons simple, no solubleBR3AU001

 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRBR3B6000

 €0,84kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

BR3B6U00

 €0,75kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €10,16m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obraBR3PU001

 €15,60u Subministrament de Chamaerops humilis de 50-60 cm
d'alçària en C >10 L

BR411004

 €11,31u Subministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en
C mínim 10 L 

BR432005

 €12,09u Subministrament d'espècies tipus Juniperus sp de 60-80 cm
d'alçada en C-10 L

BR433004

 €3,37kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

BR4UJJ00

 €1,23u Protector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

BR824002

 €2.310,51u Polipast de carro d'empenta elèctric trifàsic per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min

BV11PEC6
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 20/06/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €75,96m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701641 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

31,1167019,090001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

22,8325091,330000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 54,14120 54,14120
Altres:

% 0,2049020,490001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20490 0,20490

COST DIRECTE 75,96310

75,96310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 20/06/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 85,73610

85,73610COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,59u Plantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

DR62003 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,02308/R 23,080000,001A0112000 =xCap de collah

2,61600/R 21,800000,120A0121000 =xOficial 1ah

5,04832/R 19,720000,256A0132000 =xPeóh

Subtotal... 7,68740 7,68740
Maquinària:

0,41459/R 37,690000,011C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,44160/R 44,160000,010C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,85619 0,85619
Materials:

0,043200,960000,045B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04320 0,04320

COST DIRECTE 8,58679

8,58679COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €47,96m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica de color
vermell, de 25 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, inclòs peça remat cumbrera i perfils tipus omega de
subjecció.

E5251010 Rend.: 1,000P- 1

 €55,25m2 Subministrament i col·locació de panell absorbent
prefabricat sandwich tipus ISOTAP 1000, amb material
auxiliar de col·locació.

E5251030 Rend.: 1,000P- 2

 €38,21m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat i prelacat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 155
mm i 33 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

E5251032 Rend.: 1,000P- 3

 €44,71m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de
D 125 mm i de 1,0 mm de gruix, incloses les peces especials
i fixat mecànicament amb brides

E5251036 Rend.: 1,000P- 4

 €16,77m2 Paredó de tancament de 10 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x10 cm, per a revestir,
col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E61A331D Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

7,41200/R 21,800000,340A0121000 =xOficial 1ah

3,35240/R 19,720000,170A0132000 =xPeóh

Subtotal... 10,76440 10,76440
Materials:

4,898040,490009,996B0E945A0 =xBloc de morter d'argila expandida, foradat llis, de 50x20x10
cm

u

0,8355975,963100,011D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 5,73363 5,73363
Altres:

% 0,2691110,764402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,26911 0,26911

COST DIRECTE 16,76714

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,76714COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,54m2 Paret de tancament de 15 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x15 cm amb doble cambra,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E61A551D Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

8,28400/R 21,800000,380A0121000 =xOficial 1ah

3,74680/R 19,720000,190A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,03080 12,03080
Materials:

7,297080,730009,996B0E955F0 =xBloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x15 cm

u

0,9115675,963100,012D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 8,20864 8,20864
Altres:

% 0,3007712,030802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,30077 0,30077

COST DIRECTE 20,54021

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,54021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,89m2 Paret de tancament de 25 cm de gruix, de bloc d'argila
expandida foradat llis de 50x20x25 cm amb doble cambra,
per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E61A991D Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

9,59200/R 21,800000,440A0121000 =xOficial 1ah

4,33840/R 19,720000,220A0132000 =xPeóh

Subtotal... 13,93040 13,93040
Materials:

10,095961,010009,996B0E955R0 =xBloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble
cambra, de 50x20x25 cm

u

1,5192675,963100,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 11,61522 11,61522
Altres:

% 0,3482613,930402,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34826 0,34826

COST DIRECTE 25,89388

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,89388COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,25m Carregador  per a portes i finestres, inclosa col·locacióE61ZU10N Rend.: 1,000P- 8

 €21,25m Subministrament i col·locació de bimbell de pedra artificial
de 20 x 5 cm, assegut amb morter de ciment 1:6 polit i
abrillantat, amb goteró 

E61ZU12N Rend.: 1,000P- 9

 €105,00u Lavabo de porcellana vitrificada blanca, inclòs griferia
instal·lat 

E700100N Rend.: 1,000P- 10

 €201,00u Inodor de 50 x 40 cm en porcellana vitrificada blanca amb
dipòsit de descàrrega baix, inclós mecanisme i seient
instal·lat 

E700102N Rend.: 1,000P- 11

 €170,45u Dutxa completa de 90 x 90 cm, en porcellana vitrificada
blanca, instal·lada, inclós griferia 

E700104N Rend.: 1,000P- 12

 €575,00u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres,
portarrotllos, penjarobes, miralls, banc, etc, col·locats

      

E700106N Rend.: 1,000P- 13

 €2.097,00u Instal·lació de xarxa general d'aigua freda i calenta als
diversos aparells sanitaris en tub d'acer galvanitzat, fins i tot
calentador elèctric d'aigua de 1000 litres de capacitat,
totalment instal·lat

      

E700108N Rend.: 1,000P- 14

 €1.650,00u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris amb
baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de desguàs,
amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements auxiliars
necessaris totalment instal·lat 

E700110N Rend.: 1,000P- 15

 €1.850,00u Instal·lacions per a despatx amb mobiliari i accessoris
necessaris, totalment instal·lat 

E700114N Rend.: 1,000P- 16

 €1.750,00u Mobiliari per a serveis (taquilles vestuari personal i bancs de
fusta), totalment instal·lat 

E700116N Rend.: 1,000P- 17

 €18,52m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

E81116E0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

10,02800/R 21,800000,460A0121000 =xOficial 1ah

6,70480/R 19,720000,340A0132000 =xPeóh

Subtotal... 16,73280 16,73280
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,3717885,736100,016D0701821 =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... 1,37178 1,37178
Altres:

% 0,4183216,732802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,41832 0,41832

COST DIRECTE 18,52290

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,52290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,70m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81134E2 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

14,82400/R 21,800000,680A0121000 =xOficial 1ah

6,70480/R 19,720000,340A0132000 =xPeóh

Subtotal... 21,52880 21,52880
Materials:

1,6289985,736100,019D0701821 =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... 1,62899 1,62899
Altres:

% 0,5382221,528802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,53822 0,53822

COST DIRECTE 23,69601

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,69601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,31m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81136E2 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

13,08000/R 21,800000,600A0121000 =xOficial 1ah

7,09920/R 19,720000,360A0132000 =xPeóh

Subtotal... 20,17920 20,17920
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,6289985,736100,019D0701821 =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... 1,62899 1,62899
Altres:

% 0,5044820,179202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,50448 0,50448

COST DIRECTE 22,31267

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,31267COST 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- 21

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

15,69600/R 21,800000,720A0121000 =xOficial 1ah

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

 €14,17m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color marró de 28x14
cm, col.locada amb morter adhesiu

E82124JV Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,300A0121000 =xOficial 1ah

1,97200/R 19,720000,100A0132000 =xPeóh

Subtotal... 8,51200 8,51200
Materials:

1,049580,210004,998B0711000 =xMorter adhesiukg
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,999840,1600024,999B0FG3JA5 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració

mecànica, de 28x14x1 cm, de color marró

u

0,391050,790000,495B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

Subtotal... 5,44047 5,44047
Altres:

% 0,212808,512002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,21280 0,21280

COST DIRECTE 14,16527

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,16527COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,79m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E8989C40 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah

0,38720/R 19,360000,020A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,74720 4,74720
Materials:

2,975005,950000,500B89ZC100 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

Subtotal... 2,97500 2,97500
Altres:

% 0,071214,747331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07121 0,07121

COST DIRECTE 7,79341

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,79341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,00m2 Pintat de parament horitzontal interior de ciment, a l'esmalt
de poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

E898AC40 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

0,48400/R 19,360000,025A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,93400 5,93400
Materials:

2,975005,950000,500B89ZC100 =xEsmalt de poliuretà d'un componentkg

Subtotal... 2,97500 2,97500
Altres:

% 0,089015,934001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,08901 0,08901

COST DIRECTE 8,99801

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,99801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,39m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu
superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior normal

E902100N Rend.: 1,000P- 25

 €0,69m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x1,5 mm2, muntat en canalització

EG327203 Rend.: 1,000P- 26

 €0,89m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x2,5 mm2, muntat en canalització

EG327303 Rend.: 1,000P- 27

 €1,15m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x4 mm2, muntat en canalització

EG327403 Rend.: 1,000P- 28

 €1,76m Conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de
secció 1x6 mm2, muntat en canalització

EG327503 Rend.: 1,000P- 29

 €12.000,00u Edifici prefabricat de formigó armat (esructura monobloc) i
ecexució compacta, per a centre de transformació de
superfície i maniobra interior, tensió assignada de 24 kV,
amb 2 portes (1 vianants i 1 trasformador), amb enllumenat
connectat i governat des del quadre de BT, ventilació
natural, per a 1 transformador de 1000 kVA de potència.

EGJ14111 Rend.: 1,000P- 30

 €134,57u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21R0002 Rend.: 2,277P- 31

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

2,53404/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

9,57400/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

8,99868/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

8,66052/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 29,76724 29,76724
Maquinària:

7,83136/R 44,580000,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

20,43039/R 46,520001,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

1,07598/R 2,450001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 29,33773 29,33773
Materials:



Projecte constructiu de l´EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
75,4664030,430002,480B2RB0010 =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... 75,46640 75,46640

COST DIRECTE 134,57137

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,57137COST 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- 32

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- 33

Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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

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- 34

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
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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- 35

Unitats Preu Parcial Import€

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

 €5,38m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000P- 36

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
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,11889/R 38,430000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,13361 1,13361
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

4,044003,370001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,09200 4,09200

COST DIRECTE 5,38313

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,38313COST 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- 37

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

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

 €7,96m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G228U015 Rend.: 19,200P- 38

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,30052/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

1,28063/R 20,490001,200A0130000 =xManobre especialistah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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

4,044003,370001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 4,09200 4,09200

COST DIRECTE 7,96159

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,96159COST 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- 39

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- 40

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
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
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

 €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- 41

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

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
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €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- 42

Unitats Preu Parcial Import€

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

 €25,43m2 Paviment continu multicapa de morter de resines epoxi amb
1 capa base de morter, 1 capa d'acabat de morter i una
capa de pintura de recobriment

G3Z1U050 Rend.: 1,000P- 43

 €2,94kg Acer A/42B (S 275 JR) per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, galvanitzat en calent, col·locat a l'obra,
inclòs elements de fixació i soldadures amb el tractament de
protecció de les zones de soldadures

G440U040 Rend.: 110,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,10491/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,39636/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,35200/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,85327 0,85327
Maquinària:

0,07311/R 52,220000,154C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,36251/R 99,690000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th

0,02800/R 3,080001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

0,04718/R 5,190001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,51080 0,51080
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

0,062500,250000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu

1,512001,440001,050B44ZU021 =xAcer A/42B (S 275 JR) en perfils laminats o planxa, tallat a
mida i treballat a taller i galvanitzat en calent

kg

Subtotal... 1,57450 1,57450

COST DIRECTE 2,93857

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,93857COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €97,59m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450A305 Rend.: 24,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,96167/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,72500/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,61333/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 6,94333 6,94333
Maquinària:

0,37400/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,84500/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,33050/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,83450/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 6,38400 6,38400
Materials:

84,2625080,250001,050B0653P02 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 84,26250 84,26250

COST DIRECTE 97,58983

0,00%DESPESES INDIRECTES

97,58983COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,50m3 Formigó HA-30/P/20/IIa de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450A306 Rend.: 26,137P- 46

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
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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:

84,2625080,250001,050B0653P02 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa, a/c= 0.60, contingut ciment 275
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 84,26250 84,26250

COST DIRECTE 96,50017

0,00%DESPESES INDIRECTES

96,50017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,26m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat

G450A307 Rend.: 19,674P- 47

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,17312/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

3,32418/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,00468/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,96808/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 8,47006 8,47006
Maquinària:

0,45624/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,91034/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,40317/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,01799/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,78774 7,78774
Materials:

91,0035086,670001,050B0653P03 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment
275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 91,00350 91,00350

COST DIRECTE 107,26130

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,26130COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €106,24m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

G450A308 Rend.: 20,991P- 48

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,09952/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

3,11562/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,87890/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

1,84460/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 7,93864 7,93864
Maquinària:

0,42761/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,53952/R 96,900001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,37788/R 6,610001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,95412/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,29913 7,29913
Materials:

91,0035086,670001,050B0653P03 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IIa+Qb, a/c= 0.60, contingut ciment
275 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 91,00350 91,00350

COST DIRECTE 106,24127

0,00%DESPESES INDIRECTES

106,24127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €93,65m3 Formigó per a canonades en soleres, massisos i
proteccions, HM-20/F/20/I, apte per a classe d'exposició I,
inclòs col·locació, vibrat i curat

G45LR2B1 Rend.: 16,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,44250/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,72500/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

2,18000/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,34750 6,34750
Maquinària:

0,28050/R 1,870002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,02813/R 96,900000,500C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

1,25175/R 16,690001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 4,56038 4,56038
Materials:

82,7400078,800001,050B060R2B1 =xFormigó HM-20/F/20/I, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, apte per a classe d'exposició I, inclòs transport a
l'obra

m3

Subtotal... 82,74000 82,74000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 93,64788

0,00%DESPESES INDIRECTES

93,64788COST 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- 50

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

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- 51

 €34,74m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

G4D0U005 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

14,65580/R 23,080000,635A0112000 =xCap de collah

14,67488/R 19,360000,758A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 29,33068 29,33068
Materials:

0,210000,840000,250B0A143U0 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

1,288001,120001,150B0A3UC10 =xClau acerkg

0,598400,400001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,37172195,640000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,090648,240000,011B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosc.u

2,849002,590001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

Subtotal... 5,40776 5,40776

COST DIRECTE 34,73844

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,73844COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,69m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 53

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

 €28,56m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalG4D0U016 Rend.: 8,100P- 54

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,42469/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

5,38272/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

7,30370/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

7,17037/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 21,28148 21,28148
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,28938/R 52,220000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,81605/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,10543 2,10543
Materials:

1,200000,400003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

3,290003,290001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,524001,310000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,16925 5,16925

COST DIRECTE 28,55616

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,55616COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,31m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, verticalG4D0U021 Rend.: 6,730P- 55

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,71471/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

6,47845/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

8,79049/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

8,63001/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 25,61366 25,61366
Maquinària:

2,32779/R 52,220000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,98217/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 3,30996 3,30996
Materials:

0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,740003,370002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm

4,30408195,640000,022B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,786001,310000,600B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 12,38533 12,38533

COST DIRECTE 41,30895

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,30895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,34m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, verticalG4D0U026 Rend.: 5,500P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

2,09818/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

7,92727/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

10,75636/R 19,720003,000A0132000 =xPeóh

10,56000/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 31,34181 31,34181
Maquinària:

2,84836/R 52,220000,300C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

1,20182/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 4,05018 4,05018
Materials:

0,400000,400001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

6,740003,370002,000B0D2U002 =xAmortització de tauló de fusta de pi per a 1 úsm

5,86920195,640000,030B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,155252,070000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,786001,310000,600B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 13,95045 13,95045

COST DIRECTE 49,34244

0,00%DESPESES INDIRECTES

49,34244COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 60,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,38544/R 23,080001,002A0112000 =xCap de collah

1,45406/R 21,800004,002A0121000 =xOficial 1ah

0,68232/R 20,490001,998A0130000 =xManobre especialistah

0,96800/R 19,360003,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,48982 3,48982
Maquinària:

0,08219/R 39,140000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43343/R 52,220000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,51562 0,51562
Materials:

0,4280112,970000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

0,060000,400000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

5,560005,560001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 6,04801 6,04801
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COST DIRECTE 10,05345

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,05345COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €49,84m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de
ciment gris per a revestir, de categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment, i amb
traves, brancals i llindes, massissats amb formigó ha-25 i
armat amb acer b 500 s en barres corrugades

G4E2R02N Rend.: 1,000P- 58

 €50,54m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment de 40x20x20 cm, d'una cara vista i una cara per a
revestir, col.locat amb morter de ciment i amb traves i
brancals massissats amb formigó ha-25 i armat amb acer b
500 s en barres corrugades

G4E3R020 Rend.: 1,000P- 59

 €50,54m2 Paret estructural de 24 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat llis de 390x240x190 mm, R-6 de morter de
ciment gris d'una cara vista i una cara per a revestir, de
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb
morter de ciment, i amb traves, brancals i llindes, massissats
amb formigó ha-25 i armat amb acer b 500 s en barres
corrugades

G4E3R02N Rend.: 1,000P- 60

 €1.473,85u Biga Delta peraltada de formigó pretensat amb un 10% de
pendent per una càrrega màxima de 750 kg/m i una longitud
de 11m, inclòs p.p. d'elements de fixació, transport i
col·locació

G4L1U02N Rend.: 1,000P- 61

 €30,53m Biga tipus corretja tubular de 25 cm prefabricada de formigó
de 6,50 m de longitud, amb separació de 1,50 m entre
recolçaments de placa coberta, amb p.p. d'elements de
fixació, inclòs transport i col·locació

G4L1U04N Rend.: 1,000P- 62

 €200,66m Jàssera carrilera sèrie I de 80 cm d'alçada i 6,50 m de
longitud, per a pont grua de 6,3 t, totalment col·locada 

G4L1U50N Rend.: 1,000P- 63

 €155,15u Ménsula per a jàssera carrilera, totalment col·locada G4L1U55N Rend.: 1,000P- 64

 €1.470,96u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció,
armat T02 i 7,40 m d'altura lliure, totalment col·locats 

G4L1U60N Rend.: 1,000P- 65

 €1.102,00u Pilars amb empotramiento en calze, de 40 x 50 cm secció,
armat T02 i 5,90 m d'altura lliure, totalment col·locats 

G4L1U61N Rend.: 1,000P- 66
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 €10,00m Cavalló o llosa tipus SAS (AL-200, LO-200) o similarG4Z9U01N Rend.: 1,000P- 67

 €35,00m2 Subministrament i col·locació de plaques alleugerades
prefabricat in situ de formigó armat amb àrid fi de 12 cm de
gruix de 0,48 x 0,99 cm, amb perforacions de D16 mm.

G4Z9U03N Rend.: 1,000P- 68

 €11,35m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de
60x25x4 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10

G614R120 Rend.: 1,000P- 69

 €178,12m3 Fàbrica de maó massís col·locada amb morter de ciment
Portland i sorra de riu en formació de parets verticals de
qualsevol gruix, inclòs subministrament del material i la seva
execució. 

G6251005 Rend.: 1,000P- 70

 €274,50u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,50 x 2,50 m.

G62A1010 Rend.: 1,000P- 71

 €225,00u Subministrament i col.locació de porta d'una fulla d'acer
galvanitzat per accés personal de 1,00 x 2,50 m.

G62A1011 Rend.: 1,000P- 72

 €372,00u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés personal de 2,00 x 2,50 m.

G62A1012 Rend.: 1,000P- 73

 €760,00u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 3,00 x 4,00 m.

G62A1022 Rend.: 1,000P- 74

 €1.075,00u Subministrament i col.locació de porta de dues fulles d'acer
galvanitzat per accés maquinaria i equips de 4,00 x 4,00 m.

G62A1024 Rend.: 1,000P- 75

 €255,00m2 Paret de 4 cm de gruix de formigó translúcid, de vidre
emmotllat i premsat, incolor, col·locat amb morter de ciment
1:3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

G62B1010 Rend.: 1,000P- 76

 €105,90m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i
seguretat, pintada i col·locada

G630100N Rend.: 1,000P- 77

 €1.159,81u Ataguia de 2200 x 1400 mm formada per moduls de
mamparas metal·liques tipus Sandwich, incloent-hi p.p. de
marc, guies i ancoratges per extracció.

G6A1N040 Rend.: 1,000P- 78

 €17,05m2 Fibra de vidre per a insonorització en sala desodoritzacióG7C1100N Rend.: 1,000P- 79

 €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- 80
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 €28,78m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de
20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia
preparació del parament de formigó

G7J1U304 Rend.: 15,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,30773/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,45333/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,29067/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,05173 3,05173
Materials:

19,3100019,310001,000B7J1U104 =xPerfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de
dilatació

m

6,420000,06000107,000B7J5U101 =xMassilla per a segellats, monocomponent hidroexpansivacm3

Subtotal... 25,73000 25,73000

COST DIRECTE 28,78173

0,00%DESPESES INDIRECTES

28,78173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,57m2 Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 20 mm
de gruix i densitat nominal 20 kg/m3, col·locada amb
adhesiu de cautxú sintètic en dissolució

G7J2U020 Rend.: 16,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,28850/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

2,72500/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,21000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,22350 4,22350
Materials:

2,285004,570000,500B0911200 =xAdhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic
compatible amb el poliestirè

kg

2,057001,870001,100B7C2U110 =xPlaca de poliestirè expandit de densitat nominal 20 kg/m3 de
20 mm de gruix

m2

Subtotal... 4,34200 4,34200

COST DIRECTE 8,56550

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,56550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,92m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

G7J5U030 Rend.: 10,000P- 83

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
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0,23080/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

2,18000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,41080 2,41080
Materials:

1,512002,400000,630B7J5U0R0 =xMassilla asfàltica d´aplicació en calentkg

Subtotal... 1,51200 1,51200

COST DIRECTE 3,92280

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,92280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 84

 €31,00m Capa de morter amb resina epoxi, de 30 cm d'ample per
anivellació coronació en murs decantadors 

G887U015 Rend.: 1,000P- 85

 €7,12m2 Pintat al silicat de paraments exteriors de ciment, amb una
capa de fons diluïda i dues d'acabat

G898U110 Rend.: 8,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

2,72500/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,42000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,14500 5,14500
Materials:

1,974503,590000,550B89ZUC01 =xPintura al silicatkg

Subtotal... 1,97450 1,97450

COST DIRECTE 7,11950

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,11950COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,48m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 87

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,08243/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

0,14636/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,22879 0,22879
Maquinària:

0,40607/R 56,850001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
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0,42429/R 59,400001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,15771/R 44,160000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,98807 0,98807
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

18,2160015,180001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 18,26400 18,26400

COST DIRECTE 19,48086

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,48086COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,46m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650002 Rend.: 37,000P- 88

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,62378/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,35676/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,19784/R 19,720006,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 6,17838 6,17838
Maquinària:

0,26446/R 39,140000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,33338/R 49,340000,250C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,05054/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,17865/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 0,82703 0,82703
Materials:

2,7022864,340000,042B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,1477281,980000,014B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,041402,070000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,131001,310000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

2,635502,510001,050B9651U02 =xPeça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2m

Subtotal... 7,45790 7,45790

COST DIRECTE 14,46331

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,46331COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €20,02m Vorada de 12-15x25 cm, tipus T-2, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

G9650005 Rend.: 30,000P- 89

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,76933/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

2,90667/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,94400/R 19,720006,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 7,62000 7,62000
Maquinària:

0,32747/R 39,140000,251C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,41281/R 49,340000,251C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,06233/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

0,22033/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,02294 1,02294
Materials:

4,2464464,340000,066B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,7215881,980000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

0,800000,400002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,041402,070000,020B0DZA000 =xDesencofrantl

0,131001,310000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

4,441504,230001,050B9651U05 =xPeça de formigó per a vorada, de 12-15x25 cm, tipus T-2
sèrie 1a

m

Subtotal... 11,38192 11,38192

COST DIRECTE 20,02486

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,02486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,08m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

G9E1U010 Rend.: 20,000P- 90

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,15400/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

4,36000/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,90200/R 19,720007,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 12,41600 12,41600
Maquinària:

0,97850/R 39,140000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,30900/R 12,360000,500C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

1,00150/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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Subtotal... 2,28900 2,28900
Materials:

0,1562278,110000,002B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t

6,4340064,340000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,4594081,980000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

5,323505,070001,050B9E1U001 =xRajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cmm2

Subtotal... 14,37312 14,37312

COST DIRECTE 29,07812

0,00%DESPESES INDIRECTES

29,07812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,50m3 Paviment de formigó HF-4, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

G9GA0022 Rend.: 24,000P- 91

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,96167/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

3,63333/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,41500/R 20,490004,000A0130000 =xManobre especialistah

1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 9,65333 9,65333
Maquinària:

0,47583/R 11,420001,000C1700002 =xEquip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

h

3,00583/R 72,140001,000C170AG00 =xEstenedora de paviments de formigóh

2,18417/R 52,420001,000C170AG10 =xEnllestidora de paviments de formigóh

0,33000/R 3,960002,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 5,99583 5,99583
Materials:

77,8680074,160001,050B060UU02 =xFormigó HF-4 MPa de consistència plàstica, amb 340 kg/m3
de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

m3

1,598000,940001,700B0813U01 =xAdditiu superfluidificant per a formigókg

9,380009,380001,000B0DZ1021 =xAmortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

u

Subtotal... 88,84600 88,84600

COST DIRECTE 104,49516

0,00%DESPESES INDIRECTES

104,49516COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €59,24m Tanca metàl.lica plastificada de color verd de 2,20 m
d'alçària sobre muret, formada per sabata correguda de 0.45
x 0.45 m de formigó HM 20 i muret de 40 cm d'alçada amb
blocs de formigó de 20 cm, amb malla d'acer galvanitzat
plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de malla i de d
1,5 mm, pals metàl·lics d'acer galvanitzat plastificat, de 48
mm de diàmetre, separats 3,00 m com a màxim, incloent
excavació, tensors, tornapuntes i material auxiliar

GAR1U055 Rend.: 1,000P- 92

 €835,00u Porta metàl.lica plastificada de color verd de dues fulles de
2,40x2 m, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla d'acer
galvanitzat plastificat de triple torsió de 50 mm de pas de
malla i de d 1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador,
pany i pom, incloent excavacio de pous per a fonaments de
60x60x60 cm, formigonat dels pous amb formigó ha-25,
encofrat i formigonat dels pilars de suport de 30x30 cm amb
formigó ha-25

GAR2100N Rend.: 1,000P- 93

 €78,54m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30 mm i
brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de 70x40
mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en calent
i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada

GB12U010 Rend.: 4,000P- 94

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

5,77000/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 26,91500 26,91500
Maquinària:

5,00750/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,77000/R 3,080001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,65250/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 7,43000 7,43000
Materials:

0,3903078,060000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

43,8000043,800001,000BB12UC01 =xBarana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 60x30
mm i brèndoles cada 16 cm de 40x20 mm, passamà de
70x40 mm i travesser inferior de 60x30 mm, galvanitzada en
calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent
part proporcional de placa i elements d'ancoratge

m

Subtotal... 44,19030 44,19030

COST DIRECTE 78,53530

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,53530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €95,25m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 100 cm
d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40 mm i
brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de 120x60
mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm, galvanitzada
en calent i pintada amb dues capes de pintura esmalt,
incloent placa i elements d'ancoratge, totalment col·locada

GB12U020 Rend.: 3,500P- 95

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

6,59429/R 23,080001,000A0112000 =xCap de collah

12,45714/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

11,70857/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,76000 30,76000
Maquinària:

5,72286/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,88000/R 3,080001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah

1,88857/R 6,610001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 8,49143 8,49143
Materials:

0,3903078,060000,005B071U003 =xMorter de ciment pòrtland, MCP-5, de dosificació 1:4m3

55,6100055,610001,000BB12UC02 =xBarana metàl·lica d'acer A/37-B, de protecció en estructures
de 100 cm d'alçària amb muntants cada 100 cm de 90x40
mm i brèndoles cada 12 cm de 40x20 mm, passamà de
120x60 mm i travesser superior i inferior de 60x30 mm,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge

m

Subtotal... 56,00030 56,00030

COST DIRECTE 95,25173

0,00%DESPESES INDIRECTES

95,25173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,52m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

GB32U001 Rend.: 1,000P- 96

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 16,81600 16,81600
Materials:

65,0200065,020001,000BB32U001 =xReixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas
de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de
20x2 mm

m2

0,4286885,736100,005D0701821 =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
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Subtotal... 65,44868 65,44868
Altres:

% 0,2522416,816001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25224 0,25224

COST DIRECTE 82,51692

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,51692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,69m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i
separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye
40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada,
superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

GB32U060 Rend.: 1,000P- 97

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

5,91600/R 19,720000,300A0132000 =xPeóh

Subtotal... 16,81600 16,81600
Materials:

69,1900069,190001,000BB32U010 =xReixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm,
separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer laminat, i plafons
de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafó 2,5 m2

m2

0,4286885,736100,005D0701821 =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... 69,61868 69,61868
Altres:

% 0,2522416,816001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,25224 0,25224

COST DIRECTE 86,68692

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,68692COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €245,82u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols

GD5JU010 Rend.: 0,800P- 98

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

5,77000/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

54,50000/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
24,57500/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,84500 84,84500
Maquinària:

12,51875/R 40,060000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th

4,67500/R 1,870002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

20,86250/R 16,690001,000CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 38,05625 38,05625
Materials:

71,0220067,640001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

1,1108055,540000,020B071U001 =xMorter M-80m3

0,395501,130000,350B0A31000 =xClau acerkg

1,760000,400004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

2,046000,930002,200B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

46,5800046,580001,000BD5ZU001 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura

u

Subtotal... 122,91430 122,91430

COST DIRECTE 245,81555

0,00%DESPESES INDIRECTES

245,81555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €268,54m Reixa correguda de recollida d'aigües de 90 cm de fondària
mitja i 50 cm de llum, amb formigó HM-20, inclòs
entroncament amb tub de desguàs i marc i reixa de fosa per
a 40 t de càrrega, segons plànols

GD5KU010 Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

65,40000/R 21,800003,000A0121000 =xOficial 1ah

29,49000/R 19,660001,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 106,43000 106,43000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,87000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,34500/R 16,690000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,22400 16,22400
Materials:

35,8492067,640000,530B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

m3

0,4443255,540000,008B071U001 =xMorter M-80m3

0,339001,130000,300B0A31000 =xClau acerkg

3,600000,400009,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

4,278000,930004,600B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
101,38000101,380001,000BD5ZU002 =xMarc i reixa de fosa dúctil, per una llum de 50 cm i per a 40 t

de càrrega de ruptura

m

Subtotal... 145,89052 145,89052

COST DIRECTE 268,54452

0,00%DESPESES INDIRECTES

268,54452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €330,61u Pericó per a canalització de serveis de 80x80 cm i 125 cm
de fondària, amb parets de 15 cm de gruix i solera de 10 cm
de gruix de formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

GDK2N058 Rend.: 1,000P- 100

 €280,78u Pericó de 60 x 60 x 150 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó armat HA-30/B/D20/IV-Qb, incloent.hi excavació,
replè, encofrats, armadures, tapa de xapa d'acer i graons de
polipropilè.

GDK2N060 Rend.: 1,000P- 101

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

2,30800/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

17,44000/R 17,440001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 41,54800 41,54800
Materials:

1,0199623,720000,043B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

231,6240064,340003,600B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1,190001,190001,000B0DF8H0A =xMotlle metàl.lic, per a encofrat de pericó de registre de 60 x
60 x 150 cm, per a 150 usos.

UT

5,400000,2400022,500B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 239,23396 239,23396

COST DIRECTE 280,78196

0,00%DESPESES INDIRECTES

280,78196COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 102

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

9,81084/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah

92,66738/R 21,800004,000A0121000 =xOficial 1ah

85,78108/R 20,180004,000A013U001 =xAjudanth
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

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

 €175,00m2 Subministrament i col·locació de xapa d'acer inoxidable en
arqueta de presentació, inclòs elements de fixació

GDKZR015 Rend.: 1,000P- 103

 €53,89u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións
eléctriques de dimensions 60x60x60, inclos el transport i
muntatge a obra. 

GG110030 Rend.: 1,000P- 104

 €31,68u Arqueta prefabricat de formigó per a canaltzacións
eléctriques de dimensions 40x40x40, inclos el transport i
muntatge a obra.

GG110040 Rend.: 1,000P- 105

 €1.398,43u Fanal amb columna d'alumini de 5 m d'alçària, amb
lluminària de policarbonat, amb xapa d'alumini, portaglobus
de fosa injectada d'alumini, lames deflectores de xapa
d'alumini pintats en color blanc, amb làmpada de vapor de
sodi a pressió alta, de potència 150 W, col.locat sobre dau
de formigó

GG110045 Rend.: 1,000P- 106

 €476,32u Projector per a exteriors amb reflector de distribució
extensiva, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de
150 W, de forma rectangular, tancat, amb allotjament per a
equip i acoblat al suport

GG110050 Rend.: 1,000P- 107

 €2.600,67u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat
per a una eventual immersió, amb les següents
característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 365 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

GG112010 Rend.: 1,000P- 108
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6.386,49u Mòdul metàl·lic, contenint al seu interior degudament
muntats i conexionats els aparells i materials adequats, amb
les següents característiques: 
- Un = 25 KV 
- dimensions: 800 mm /1025 mm/1740 mm 
S'inclouent en la cel·la tres transformadors de tensió i tres
transformadors d'intensitat per a la mesurament de la
energia elèctrica cunsumida 
S'inclou el muntatge i connexió 

GG112012 Rend.: 1,000P- 109

 €5.006,78u Mòdul metàl·lic de tall i aïllament íntegre en gas, preparat
per a una eventual immersió, amb les següents
característiques: 
- Un = 25 KV 
- In = 400 A 
- Icc = 16 KA/40 KA 
- dimensions: 470 mm /735 m/1740 mm 
- comandament: manual tipus B 
S'inclou el muntatge i connexió 

GG112014 Rend.: 1,000P- 110

 €2.534,29u Sistema presa de terra de l'edifici d'explotació i
pretractanment, degudament muntat i conexionat, emprant
conductor de coure nu de 50 mm2. El conductor de coure
unit a piques d'acer courejat de 14 mm de diàmetre.
Característiques:
- geometria: anell rectangular 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 8
- longitud de piques: 2 m
- dimensions del rectangle: 37x15 m

GG112016 Rend.: 1,000P- 111

 €679,10u Sistema de terres exteriors servei CT: terra de servei o
neutre del transformador. Instal·lació exterior realitzada amb
coure aïtllat, degudament muntada i conexionada.
Característiques:
- geometria: piques alineades 
- profunditat: 0,5 m
- nombre de piques: 2
- longitud de piques: 2 m
- distància entre piques: 3,00 m

GG112018 Rend.: 1,000P- 112

 €462,92u Sistema de terres interiors protecció CT: Instal·lació de
posada a terra de protecció en l'edifici de transformació, amb
el conductor de coure nu, engrapat a la paret i connectat als
equips de MT i altre aparamenta de l'edifici, així com una
caixa general de terra de protecció segons les normes de la
companyia subministradora

GG112020 Rend.: 1,000P- 113
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 €6.242,69u Transformador de potència trifàsic, en bany d'oli, omplert
integral:
- Potència: 250 KVA
- Tensió primària: 3*25.000 V+/- 2,5%/+/-5%
- Tensió secundària: 3*400-230 V
- connexió: triangle - estrella

GG112022 Rend.: 1,000P- 114

 €964,06u Joc de cables MT 18/30 KV unipolars, del tipus DHZ 18/30
KV AL, de secció 150 mm2, del tipus 24 terminacions
elastimold, en un extremo con difusor i model OTK. En l'altre
extrem són del tipus enchufable recta i model K152

GG112024 Rend.: 1,000P- 115

 €632,15u Ponts BT transformador. Joc de ponts de cables de BT, de
1x240 mm2 (etilè-propileno) sense armadura, i tots els
accessoris per la conexió, formats per un grup de cables en
la quantitat 1 fase + 1xnmeitrp. De 2,50 m de longitud

GG112026 Rend.: 1,000P- 116

 €2.108,77u Quadre mural en poliester, IP 55, contenint:
- 1 interruptor automàtic en poliester en caixa modelada, IV
pols amb bloc de relés magnetotèrmics, tipus Compact
NS400 de Merlin Guerin o equivalent, de característiques:
- In = 400A
- Icc = 25 kA. NE
- 4 fusibles de 400 A

GG112028 Rend.: 1,000P- 117

 €2.813,57u Armari mesura format per:
- Armari mural IP-55
- Comptador tarifador electrònic multifunció a 4 fils, per a
mesura de energia activa-reactiva multitarifa i maxímetre (3
trafos 100/5, classe 0,5)
- Registrador electrònic i regleta de verificació

GG112030 Rend.: 1,000P- 118

 €331,91u Protecció metàl·lica per a defensa del transformadorGG112032 Rend.: 1,000P- 119

 €447,69u Enllumenat normal i d'emergència format per:
Interruptor diferencial
- Tipus 2x25A-30mA
Interruptors magnetotèrmics:
- Quantitat: 2 u
- Tipus I+N de 10A
Pantalles fluorescents estanques
- Quantitat: 1 u
- Tubs: 1x36 W
Aparells autònoms d'emergència 
- Quantitat 1 u
Tipus: IP66-170 Lm
Canalitzacions amb tub rígid de PVC Pg 13 i conductors
HO7V-K

GG112034 Rend.: 1,000P- 120
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 €546,99u Equip de seguretat i maniobra compost per:
banqueta aïllant
parell de guants d'amiant
extintor d'eficàcia 89b
una palanca d'accionament 
armari de primers auxilis

GG112036 Rend.: 1,000P- 121

 €475,00u Condensador fix tipus Rectibloc classe H de Merlin Guerin o
similar, per a xarxes polucionades, per a instal·lació de
compensació del transformador. De potència 10 kVAr amb
disyuntor MG, en cofret IP31 de dimensions 240x340x270
mm.

GG112038 Rend.: 1,000P- 122

 €14,83u Soldadura aluminotèrmica cable-cable
- Forma: en T
- Cable: 35/50 mm2

GG113000 Rend.: 1,000P- 123

 €642,15u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït
per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 25 A
- 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
 6 ud I+N de 10 A
 2 ud I+N de 25 A

GG122D02 Rend.: 1,000P- 124

 €1.037,89u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït
per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 50 A
- 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
1 ud I+N de 10 A
2 ud I+N de 16 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud III+N de 10 A
2 ud III+N de 20 A

GG122D03 Rend.: 1,000P- 125
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 €581,63u Quadre general d'enllumenat i força d'usos varis, constituït
per armari aïllant de policarbonat de dimensions
360x360x170, contenint el següent aparellatge:

- Interruptor automàtic magnetotèrmic general III+N de 20 A
- 10 KA, amb protecció diferencial de 30 mA.
- Sortides amb interruptor magnetotèrmic de les següents
intensitats:
4 ud I+N de 10 A
1 ud I+N de 20 A
2 ud I+N de 16 A

GG122D04 Rend.: 1,000P- 126

 €26.025,00PA Partida Alçada a justificar d'escomesa aèria/soterrda de MT
(25KV) a nova ET incloent·hi connexionat a línia existent,
dues torres metàl·liques, cablejat, transformació a soterrada
i conexió a ET, tot inclòs

GG125000 Rend.: 1,000P- 127

 €10,94u Caixa de derivació quadrada de PVC de 100x100 mm,
IP-55, incloent borns de connexió tipus CLEMA-CEP marca
WAGO o equivalent, inclòs material auxiliar de fixació i
ancoratge

GG150005 Rend.: 4,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,23080/R 23,080000,040A0112000 =xCap de collah

5,45000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,42000/R 19,360000,500A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 8,10080 8,10080
Materials:

2,840002,840001,000BG150015 =xCaixa de derivació quadrada de PVC, de 100x100 mm,
IP-55

u

Subtotal... 2,84000 2,84000

COST DIRECTE 10,94080

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,94080COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,05m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U005 Rend.: 16,670P- 129

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11492/R 23,080000,083A0112000 =xCap de collah

1,30774/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,16137/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,58403 2,58403
Materials:
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0,430000,430001,000BG220005 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 20

mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,46396 0,46396

COST DIRECTE 3,04799

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,04799COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,53m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 25
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U010 Rend.: 14,290P- 130

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11467/R 23,080000,071A0112000 =xCap de collah

1,52554/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,35479/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,99500 2,99500
Materials:

0,500000,500001,000BG220010 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 16
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,53396 0,53396

COST DIRECTE 3,52896

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,52896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,23m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 32
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U015 Rend.: 12,500P- 131

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11632/R 23,080000,063A0112000 =xCap de collah

1,74400/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54880/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,40912 3,40912
Materials:
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0,790000,790001,000BG220015 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre exterior nominal 32

mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 0,82396 0,82396

COST DIRECTE 4,23308

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,23308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,86m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U020 Rend.: 11,110P- 132

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11633/R 23,080000,056A0112000 =xCap de collah

1,96220/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,74257/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,82110 3,82110
Materials:

1,000001,000001,000BG220020 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 40
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,03396 1,03396

COST DIRECTE 4,85506

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,85506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,62m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U025 Rend.: 10,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11540/R 23,080000,050A0112000 =xCap de collah

2,18000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,93600/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,23140 4,23140
Materials:
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1,350001,350001,000BG220025 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 50

mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 1,38396 1,38396

COST DIRECTE 5,61536

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,61536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,00m Tub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent, inclòs transport a
obra, muntatge superficial i material auxiliar i de fixació
necessari

GG22U030 Rend.: 9,090P- 134

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11426/R 23,080000,045A0112000 =xCap de collah

2,39824/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,12981/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,64231 4,64231
Materials:

2,320002,320001,000BG220030 =xTub flexible corrugat plàstic de diàmetre nominal exterior 63
mm, lliure d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus
FFKUM-H0 marca REHAU o equivalent

m

0,033960,120000,283BGW21000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVCu

Subtotal... 2,35396 2,35396

COST DIRECTE 6,99627

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,99627COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,28m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 16 i muntat superficialment, inclòs transport a
obra, material auxiliar i de fixació necessari

GG241402 Rend.: 12,990P- 135

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,67821/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,49038/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,16859 3,16859
Materials:

2,010002,010001,000BG2414U0 =xTub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 16

m

0,099440,220000,452BGW24000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'aceru

Subtotal... 2,10944 2,10944
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COST DIRECTE 5,27803

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,27803COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,60m Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a
obra, material auxiliar i de fixació necessari

GG241502 Rend.: 11,360P- 136

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,91901/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,70423/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,62324 3,62324
Materials:

2,880002,880001,000BG2415U0 =xTub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal
referència 21

m

0,099440,220000,452BGW24000 =xPart proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'aceru

Subtotal... 2,97944 2,97944

COST DIRECTE 6,60268

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,60268COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,50m Safata plàstica de PVC rígid llis, de 60x400 mm, model BP
marca CIMEL o equivalent, amb part proporcional de suports
i material auxiliar, inclòs transport a obra i muntatge
superficial

GG2C1602 Rend.: 1,000P- 137

 €46,48m Safata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar, inclòs transport a
obra i muntatge superficial

GG2D0400 Rend.: 3,550P- 138

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,64364/R 23,080000,099A0112000 =xCap de collah

6,14085/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,45352/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 12,23801 12,23801
Materials:

34,2400034,240001,000BG2D0400 =xSafata metàl·lica de planxa d'acer galvanitzat perforada, de
600x30 mm, model BP marca CIMEL o equivalent, amb part
proporcional de suports i material auxiliar

m

Subtotal... 34,24000 34,24000
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COST DIRECTE 46,47801

0,00%DESPESES INDIRECTES

46,47801COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,06m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG311B0V Rend.: 20,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11540/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

1,09000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,96800/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,17340 2,17340
Materials:

4,890004,890001,000BG311B0U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x70 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 4,89000 4,89000

COST DIRECTE 7,06340

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,06340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,25m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG311D0V Rend.: 14,930P- 140

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,16077/R 23,080000,104A0112000 =xCap de collah

1,46015/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,29672/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,91764 2,91764
Materials:

8,330008,330001,000BG311D0U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 1x120 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m
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Subtotal... 8,33000 8,33000

COST DIRECTE 11,24764

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,24764COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,76m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31220V Rend.: 33,330P- 141

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,06925/R 23,080000,100A0112000 =xCap de collah

0,65407/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,58086/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,30418 1,30418
Materials:

0,460000,460001,000BG31220U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 0,46000 0,46000

COST DIRECTE 1,76418

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,76418COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31250V Rend.: 23,260P- 142

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,09228/R 23,080000,093A0112000 =xCap de collah

0,93723/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,83233/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,86184 1,86184
Materials:
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1,240001,240001,000BG31250U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),

designació R Z1 0,6/1 kV 2x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,24000 1,24000

COST DIRECTE 3,10184

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,10184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,50m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31428V Rend.: 1,000P- 143

 €2,69m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31430V Rend.: 27,030P- 144

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,09222/R 23,080000,108A0112000 =xCap de collah

0,80651/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,71624/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,61497 1,61497
Materials:

1,080001,080001,000BG31430U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,08000 1,08000

COST DIRECTE 2,69497

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,69497COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,54m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31440V Rend.: 22,220P- 145

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11530/R 23,080000,111A0112000 =xCap de collah

0,98110/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,87129/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 1,96769 1,96769
Materials:

1,570001,570001,000BG31440U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 1,57000 1,57000

COST DIRECTE 3,53769

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,53769COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,28m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31450V Rend.: 20,830P- 146

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11523/R 23,080000,104A0112000 =xCap de collah

1,04657/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,92943/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,09123 2,09123
Materials:

2,190002,190001,000BG31450U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 2,19000 2,19000

COST DIRECTE 4,28123

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,28123COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,50m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 5x2,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31452V Rend.: 1,000P- 147

 €4,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 5x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31454V Rend.: 1,000P- 148

 €3,10m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31456V Rend.: 1,000P- 149

 €7,34m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31470V Rend.: 19,230P- 150

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,11522/R 23,080000,096A0112000 =xCap de collah

1,13365/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,00676/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,25563 2,25563
Materials:

5,080005,080001,000BG31470U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 4x16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 5,08000 5,08000

COST DIRECTE 7,33563

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,33563COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €8,50m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 8x1,5 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31480V Rend.: 1,000P- 151

 €7,80m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31B87V Rend.: 17,241P- 152

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,13788/R 23,080000,103A0112000 =xCap de collah

1,26443/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,12290/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 2,52521 2,52521
Materials:

5,270005,270001,000BG31B87U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x25/16 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m

Subtotal... 5,27000 5,27000

COST DIRECTE 7,79521

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,79521COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €162,88m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

GG31BGDV Rend.: 5,880P- 153

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,41607/R 23,080000,106A0112000 =xCap de collah

3,70748/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

3,29252/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 7,41607 7,41607
Materials:

155,46000155,460001,000BG31BGDU =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x240/120 segons UNE 21123,
tipus EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

m
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Subtotal... 155,46000 155,46000

COST DIRECTE 162,87607

0,00%DESPESES INDIRECTES

162,87607COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,73m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2, muntat
superficialment, inclòs material auxiliar necessari

GG3809U2 Rend.: 6,670P- 154

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,23184/R 23,080000,067A0112000 =xCap de collah

2,18000/R 21,800000,667A0121000 =xOficial 1ah

2,90255/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 5,31439 5,31439
Materials:

1,270001,270001,000BG38U035 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2m

0,143360,320000,448BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

u

Subtotal... 1,41336 1,41336

COST DIRECTE 6,72775

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,72775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,03m Conductor de coure nu de 50 mm2 de secció nominal per a
conducció de posta a terra soterrada, inclòs petit material,
excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de paleta i
soldadures aluminotèrmiques

GG381000 Rend.: 3,330P- 155

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,57527/R 23,080000,083A0112000 =xCap de collah

1,19802/R 21,800000,183A0121000 =xOficial 1ah

5,92192/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

4,84291/R 19,360000,833A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 12,53812 12,53812
Materials:

3,280003,280001,000BG38U050 =xConductor de coure nu, unipolar d'1x50 mm2 m

0,207360,320000,648BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus

u

Subtotal... 3,48736 3,48736

COST DIRECTE 16,02548

0,00%DESPESES INDIRECTES
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16,02548COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,05m Canalització per a enllumenat pùblic, inclosa excavació,
sorra, tub de polietilè, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases, completament acabat

GG381060 Rend.: 1,000P- 156

 €22,75m Canalització per a enllumenat pùblic pera pas de calçada,
inclosa excavació, formigó, tub de polietilè i reblert
compactat de rases, completament acabat

GG381062 Rend.: 1,000P- 157

 €23,52m Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària i de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

GG3A0102 Rend.: 1,000P- 158

 €100,00u Conjunt de petit material auxiliar per a instal·lació de presa a
terra

GG3A0104 Rend.: 1,000P- 159

 €64,59u Llumenera industrial amb reflector simètric i 2 tubs
fluorescents de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de
planxa d'acer embotit, muntada superficialment al sostre

GG402010 Rend.: 1,000P- 160

 €44,44u Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent
de 36 W, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer
embotit, muntada superficialment al sostre

GG402012 Rend.: 1,000P- 161

 €125,80u Llumenera industrial amb distribució simètrica extensiva i
làmpada vapor de mercuri a pressió alta de 250 W de xapa
d'alumini anoditzat, equip elèctric incorporat, tancada,
suspesa 

GG402014 Rend.: 1,000P- 162

 €112,45u Llumenera d'emergència i senyalització amb làmpada
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de 2 h d'autonomia,
com a màxim, muntada superficialment a la paret

GG402016 Rend.: 1,000P- 163

 €12,30u Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada
pilot i amb caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu
alt, muntat superficialment

GG402018 Rend.: 1,000P- 164
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 €15,47u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

GG402022 Rend.: 1,000P- 165

 €13,86u Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció de IP-44, col·locada

GG402024 Rend.: 1,000P- 166

 €17,78u Presa de corrent industrial de tipus semiencastat, 3P+N+T,
de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

GG402026 Rend.: 1,000P- 167

 €12,04u Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

GG402028 Rend.: 1,000P- 168

 €12,75u Commutador, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i
làmpada pilot, preu alt, muntat superficialment

GG402030 Rend.: 1,000P- 169

 €2.404,41u Polipast elèctric trifàsic de carro d'empenta per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min
Elevació 3 m 

GHA1PEC6 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

11,17000/R 22,340000,500A0112100 =xEncarregath

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

39,44000/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 72,41000 72,41000
Maquinària:

21,49000/R 42,980000,500C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 21,49000 21,49000
Materials:

2.310,510002.310,510001,000BV11PEC6 =xPolipast de carro d'empenta elèctric trifàsic per a càrrega de
1500 kg
Velocitat d'elevació 6 m/min

u

Subtotal... 2.310,51000 2.310,51000

COST DIRECTE 2.404,41000

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.404,41000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,00u Subminstrament i col·locació de comptador per a aigua
potable, inclòs armari i p.p. d'obra civil necessària

GJS11030 Rend.: 1,000P- 171
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 €15.277,00u Armari per a PLC fabricat en xapa d'acer amb protecció IP
54 amb porta transparent de dimensions aproximades 2200
x 1000 x 600 mm, contenint:

1PLC, marca Siemens o similart amb la configuració
adequada per 96ED / 96SD / 16EA / 8SA, compost per els
següents elements:

- Font d'alimentació SIMATIC S7-300 o similar
- Procesador SIMATIC NET, CO 343-1 LEAN o similar
- 4 Targetes d'entrada digitals SM 321, amb separació
gàlvanica
- 2 Targeta de sortida digital SM 322, amb separació
gàlvanica
- 1 targetas d'entrades anàlogiques SM 331, amb separació
gàlvanica
- 1 targeta de sortida anàlogica, SM 332, amb separació
gàlvanica
- 4 con·nectors frontals 392
- 3 Con·nector frontals per a blocs d'etrada/sortida
Incloent-hi subministrament del material i muntatge.

GNEC0005 Rend.: 1,000P- 172

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

11.457,750000,7500015.277,000A020005 =xMaterials FFu

3.055,400000,2000015.277,000A020010 =xMuntatge i provesu

763,850000,0500015.277,000A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 15.277,00000 15.277,00000

COST DIRECTE 15.277,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

15.277,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.524,83u Estació d'operacions SIMATIC Rack PC IL 43 / Celeron D
352 (3,2 GHz, 533MHz FSB, 512 KB SLC) / 120GB SATA
HDD, muntatge intern / 512 MBytes DDR2 SDRAM (2 x 256
MB), resta de característiques segons ETG.

GNEC0020 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

2.643,622500,750003.524,830A020005 =xMaterials FFu

704,966000,200003.524,830A020010 =xMuntatge i provesu

176,241500,050003.524,830A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 3.524,83000 3.524,83000

COST DIRECTE 3.524,83000

0,00%DESPESES INDIRECTES

3.524,83000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €416,99u Conjunt de cablejat i connectors SIMATIC NET o similar per
a equips de control informatic.

GNEC0025 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

312,742500,75000416,990A020005 =xMaterials FFu

83,398000,20000416,990A020010 =xMuntatge i provesu

20,849500,05000416,990A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 416,99000 416,99000

COST DIRECTE 416,99000

0,00%DESPESES INDIRECTES

416,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.284,30u Software Scada Siemens o similar:
- VC 6.1 + Clau USB + servidor 1500 P
- Programació de l'aplicació
- Enginyeria, documentació i posada en marxa

GNEC0030 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

4.713,225000,750006.284,300A020005 =xMaterials FFu

1.256,860000,200006.284,300A020010 =xMuntatge i provesu

314,215000,050006.284,300A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 6.284,30000 6.284,30000

COST DIRECTE 6.284,30000

0,00%DESPESES INDIRECTES

6.284,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.192,40u Switch de comunicacions per a 8 entrades de cable amb
connector Siemens o similar

GNEC0035 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

894,300000,750001.192,400A020005 =xMaterials FFu

238,480000,200001.192,400A020010 =xMuntatge i provesu

59,620000,050001.192,400A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.192,40000 1.192,40000

COST DIRECTE 1.192,40000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.192,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.109,27u Sistema d'alimentació ininterrompuda SAI trifàsic de 1000
VA, 230 V, formada per rectificador, contactor estàtic,
by-pass i bateria d'acumuladors per autonomia de 10
minuts

GNEC0040 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

831,952500,750001.109,270A020005 =xMaterials FFu

221,854000,200001.109,270A020010 =xMuntatge i provesu

55,463500,050001.109,270A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.109,27000 1.109,27000

COST DIRECTE 1.109,27000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.109,27000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.500,00u Projector i elements auxiliars per a visualització del SCADA.
Inclòs connexionat i pp cablejat i accessoris

GNEC0045 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

1.125,000000,750001.500,000A020005 =xMaterials FFu

300,000000,200001.500,000A020010 =xMuntatge i provesu

75,000000,050001.500,000A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.500,00000 1.500,00000

COST DIRECTE 1.500,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.500,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €293,90u Graella formada per canonada de PVC DN 80, per
distribucción d'aire a dessorador, amb 8 unitats. de difusors
de bombolla gruixudes, marca EIMCO o similar, amb
vàlvules de bola de tancament.

GNEM0005 Rend.: 1,000P- 179

 €101,08u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 80 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0025 Rend.: 1,000P- 180
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 €74,12u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 65 
- Longitud: 250 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0099 Rend.: 1,000P- 181

 €86,25u Presa d'aigua per netejar les conduccions, inclou: 
- Una (1) vàlvula d'esfera manual DN:25
- Un (1) ràcord ràpid
 

GNEM0101 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

64,687500,7500086,250A020005 =xMaterials FFu

17,250000,2000086,250A020010 =xMuntatge i provesu

4,312500,0500086,250A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 86,25000 86,25000

COST DIRECTE 86,25000

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,25000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,57u Manòmetre d'esfera de les següents característiques:
- Marca: BOURDON o similar
- Tipus: moll tubular
- Diàmetre d'esfera: 100 mm
- Escala: segons condicions d'instal·lació 
Accessoris:
- Separador de membrana
- Vàlvula d'aillament i purga
Acabat:
- Segons standard del fabricant  

GNEM0102 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

244,177500,75000325,570A020005 =xMaterials FFu

65,114000,20000325,570A020010 =xMuntatge i provesu

16,278500,05000325,570A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 325,57000 325,57000

COST DIRECTE 325,57000

0,00%DESPESES INDIRECTES

325,57000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €228,00u Conjunt de canonades d'acer soldat galvanizat DIN 2440,
incloent vàlvules de bola, unions i accesoris
- Servei: distribucció d'aigua industrial
- Diàmetre: 25 mm
- Unions: roscades
Acabat
- Segons Esp. Tec. 

GNEM0104 Rend.: 1,000P- 184

 €9.275,80u Transportador compactador de cargol sense fi de les
següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Disposició: horitzontal
- Material a transportar: residus agiua bruta
- Capacitat: 1,50 m3/h
- Longitud entre bocas d'alimentació: 1,50 m
- Longitud transportador: 5 m.
- Diàmetre hèlix: 200 mm
- Velocitat:  33  rpm
- Tremuja de descàrrega de 1,30 m
Materials:
- Canal: acer A 410b
- Hèlix: acer A 410b
- Eix: acer CK-45
Accionament: motorreductor elèctric (motor segun Esp. Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 kW
- Velocitat de sortida: 1500 rpm
Acabat:
- Segun standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

GNEM0105 Rend.: 1,000P- 185

 €162,29u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
- DN 100 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0106 Rend.: 1,000P- 186

 €251,08u Rodet passamurs d'acer, amb brida en un extrem i placa
d'estanquitat 
 DN 150 
- Longitud: 500 mm. 
Materials: 
- Rodet: St 33 
- Brida i placa: St 37.2 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM0108 Rend.: 1,000P- 187
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 €222,33u Subministrament i muntatge de rodet passa- murs d'acer,
amb brida boja en un extrem i placa d'estanqueïtat, de les
següents característiques:
- DN 200
- Longitud: 500 mm
Materials:
- Rodet i placa d'estanqueïtat: AISI 316L
- Brides: alumini

GNEM0117 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

166,747500,75000222,330A020005 =xMaterials FFu

44,466000,20000222,330A020010 =xMuntatge i provesu

11,116500,05000222,330A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 222,33000 222,33000

COST DIRECTE 222,33000

0,00%DESPESES INDIRECTES

222,33000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20.029,33u Reixa automàtica per a desbast i separació de sòlids
gruixos, de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o similar
- Tipus: vertical
Dimensions del canal:
- Ample: 0,40 m.
- Alçada: 1,00 m.
Reixa estatica:
- Tipus: recta
- Inclinació vertical: 75 graus
- Separació entre barrots: 20 mm.
- Ample  de pletines: 12 mm
Bastidor:
- Tipus: monobloc
Materials:
- Reixa: acer inoxidable AISI 304
- Pinta: acer inoxidable AISI 304
- Bastidor: acer inoxidable AISI 304
Accionament elèctric: motorreductor (motor segons Esp.
Tec.)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,75 KW
- Velocitat de sortida: 10 rpm
Automatismes:
- Llimitador de par
- Temporizador i presió diferencial
Acabat:
- Segons Esp. Tec.

GNEM0195 Rend.: 1,000P- 189
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 €548,26u Contenidor de residus de les següents característiques: 
- Marca: ROS o equivalent 
- Tipus: tancat amb tapa abatible 
- Capacitat 800 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 
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

GNEM0305 Rend.: 1,000P- 190

 €9.117,50u Tamís rotatiu de les següents característiques:
- Marca: FILTRAMASSA o equivalent
- Fluit: agiua residual urbana amb 450 ppm de s.s.
- Caball: 67.92 m3/h
- Forma del tamís: cilíndrica
- Llum de pas: 1,5 mm.
Materials:
- Cajixa: acer inoxidable AISI 304 L
- Tambor: acer inoxidable AISI 304 L
Accionamiento: motorreductor eléctrico (motor según Esp.
Tec)
- Tipus: monobloc
- Potencia: 0,37 KW
- Velocitat de sortida: 9 rpm
Acabat: 
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Tec.)

GNEM0315 Rend.: 1,000P- 191

 €16.725,00u Pont grua birrail de les següents característiques:
- Marca: VICINAY, KONECRANES o similar
- Capacitat de càrrega: 6000 kg
- Velocitat d'elevació: 3 m/min
- Velocitat de translació del carro: 20 m/min
- Longitud de desplaçament del polipast: 16 m
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprens

Materials
- Tambor: tub d'acer semi dur laminat
Accionament: motoreductor  elèctrics
- Tipus: monoboc
- Potencia: motor  elevació 4,5 kW
- Potencia: motor translació carro 0,45 kW
- Potencia: motor translació pont 2 x 0,45 kW

Acabats:
- Segons estàndards del fabricant 
Inclòs subministre del material, muntatge i proves de
funcionament. 

GNEM0316 Rend.: 1,000P- 192
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 €309,40u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua
a pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques,
fins i tot vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3
vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - falques: coure recuit 

GNEM0405 Rend.: 1,000P- 193

 €1.399,00u Contenidor de residus de les següents característiques:
- Marca: TRANSRIC o similar
- Tipus: obert
- Capacitat: 4 m3
- Nombre de ganxos de càrrega i volteig:: 4
- Construcció: acer llaminat A 410b i perfils de reforç
Acabat:
- Segons standard del fabricant
(Resta de característiques segun Esp. Tec. )

GNEM0505 Rend.: 1,000P- 194

 €1.796,85u Grup moto- bomba centrífuga de les següents
característiques:
- Marca: ABS o similar
- Execució. submergible
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombejar: fangs excés
- Cabal : 5.5 m3/h
- Alçada manomètrica: 8 mca
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm
- Tipus d'impulsor: vòrtex
- Pas sòlids: 60 mm
- Rendiment: 31%
Materials:
- Cos: fosa GG-25
- Rodet: fosa GG-25
- Eix: acer inoxidable AISI 420
Accionament: motor elèctric 
- Potencia 3 KW
- Velocitat: 1450 rpm
- Aïllament: classe F
Acabat:
- Segons estàndard del fabricant
(Resta de característiques segons Esp. Téc.

GNEM0536 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

1.347,637500,750001.796,850A020005 =xMaterials FFu

359,370000,200001.796,850A020010 =xMuntatge i provesu

89,842500,050001.796,850A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 1.796,85000 1.796,85000

COST DIRECTE 1.796,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.796,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.431,35u Grup motobomba centrifuga de les següents
característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua bruta 
- Cabal: 34 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 8 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.400 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 41,1% 
- Tipus de tancament: doble mecanic 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fonería GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 3 kW. 
- Velocitat: 1.400 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i
espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM0542 Rend.: 1,000P- 196

 €610,15u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes buidats 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM0545 Rend.: 1,000P- 197

 €9.157,50u Classificador rentador de sorres de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASSA o similar 
- Model: CT15/15 
- Tipus: Cargol sense fi 
- Capacitat hidràulica: 15 m3 / h 
- Capacitat d'extracció de sorres: 0,5 m3 / h 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec)

- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 kW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM0605 Rend.: 1,000P- 198
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 €12.068,31u Mecanisme i tanc metàl.lic per arrossegament i separació de
greixos i flotants, de les següents característiques: 
  - Marca: FILTRAMASSA o equivalent 
  - Per a un cabal de 10 m3 / h
  - Longitud del tanc: 2430 mm
  - Amplada del tanc: 1000 mm
  - Alçada total: 2190 mm
Materials: 
  - Xassís: acer inoxidable AISI 304 
  - Eix: acer inox. AISI 304 
  - Rascadors: 4 ud 
Accionament motorreductor elèctric (motor segons Esp Tèc) 
  - Tipus: monobloc 
  - Potència: 0,18 KW 
  - Velocitat de sortida: 2,7 rpm 
Acabat: 
  - Segons estàndard de fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tèc)

GNEM0810 Rend.: 1,000P- 199

 €244,23u Ventilador extractor helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: CASALS o similar 
- Cabal màxim:1500 m3 / h. 
- Velocitat: 2.860 rpm 
- Potència absorbida: 200 W 
- Nivell sonor: 76 dB (A) 
Materials: 
- Aro suport: polipropilè amb fibra de vidre 
- Helice: injectada la poliamida 6 més 30% fibra de vidre 
Accionament: motor elèctric segons ETG
- Potència: 200 W 
- Execució: IP 65 
Accessoris: 
- Obturador tipus persiana 
- Reixeta de protecció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant

GNEM1007 Rend.: 1,000P- 200

 €38,59u Brida plana per soldar 
- DN 65 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

GNEM1122 Rend.: 1,000P- 201

 €52,93u Brida plana per soldar 
- DN 100 mm 
- PN 10 segons DIN 2.502 
- Material: Acer inoxidable AISI 316 
Acabat: Acer inoxidable AISI 316 
- Segons Esp Tec 

GNEM1124 Rend.: 1,000P- 202
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 €309,40u Conjunt de canonades i accessoris per a alimentació d'aigua
a pressió, per comandament de les vàlvules pneumàtiques,
inclosa vàlvula de bola per a aïllament, i electrovàlvula de 3
vies per comandament 
  - Diàmetre 1 / 2'' 
  - Longitud: 4 m 
Materials: 
  - Canonades: acer inoxidable AISI 316L 
  - Falques: coure recuit

GNEM1405 Rend.: 1,000P- 203

 €1.440,99u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o equivalent
- Fluid a bombar: polielectrolit al 0,5%
- Densitat: 1 kg/dm3 
- Cabal: 40-250 l / h 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a 
- Velocitat de la bomba: 42-261pm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: empaquetadura 
- Pas de sòlids: 1 mm 
Materials: 
- Cos: fosa GG 25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 431 S29 
- Eix: acer inoxidable AISI 431 cromat 
Accionament: motoveriador-reductor elèctric (motor segons
Esp Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,37 KW 
- Velocitat de sortida: 1380 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2006 Rend.: 1,000P- 204

 €1.067,85u Grup motobomba dosificadora de les següents
característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Tipus: membrana 
- Fluid a bombar: clorur fèrric comercial 
- Cabal màxim: 5  l / h. 
- Pressió màxima: 12 kg/cm2 
- Cadència: 144 gpm 
Materials: 
- Cos del dosificador: polipropilè IPTFE 
- Caixa de vàlvules: polipropilè 
- Membrana: Vitón 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 120 W 
- Velocitat: 1.500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec

GNEM2007 Rend.: 1,000P- 205
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 €2.348,60u Grup motobomba de cargol helicoïdal de les següents
característiques: 
- Marca: SEEPEX o similar 
- Fluid a bombar: fangs espessits al 5% 
- Cabal: 1 a 4 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 83-324 rpm 
- Tipus d'impulsor: cargol helicoïdal 
- Tipus de tancament: c. silici 
Materials: 
- Cos: fosa GG-25 
- Rotor: acer inoxidable AISI 4.140 / amb recobriment crom
dur 250 micres 
- Eix: acer inoxidable BS EN 10.088 
- Estartor: NBR perbunan 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec

- Tipus: monobloc 
- Potència: 1,5 KW 
- Velocitat de sortida: 1400 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

GNEM2040 Rend.: 1,000P- 206

 €49,15u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 50 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2102 Rend.: 1,000P- 207

 €65,01u Vàlvula de papallona de les següents característiques: 
- Marca: DENNIS NAKAKITA o similar 
- DN 100 
- PN 10 
- Muntatge: entre brides DIN 2.502 
- Accionament: manual per palanca 
Materials: 
- Cos: ferro colat GG-25 
- Disc: fosa nodular GGG-40 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
- Seients: E.P.D.M. 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec) 

GNEM2105 Rend.: 1,000P- 208
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 €1.796,85u Grup motobomba centrifuga de les següents
característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: fangs recirculat 
- Cabal: 21 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3,5 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vortex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 42,5% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic 
- Potència: 1,3 kW. 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia i
espàrrecs d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2530 Rend.: 1,000P- 209

 €2.431,35ud Grup motobomba centrífuga de les següents
característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Execució: submergible 
- Instal·lació: fixa 
- Fluid a bombar: aigua buidats i escorreguts 
- Cabal: 15 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 10 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1450 rpm 
- Tipus d'impulsor: vòrtex 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 31,2% 
- Tipus de tancament: junt mecànic carbur - silici 
Materials: 
- Carcassa: fosa GG-25 
- Rodet: fosa GG-25 
- Eix: acer inoxidable AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp Tèc 
- Potència: 3 kW 
- Velocitat: 1.450 rpm 
- Aïllament: classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM2535 Rend.: 1,000P- 210
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 €1.796,85u Grup motobomba centrifuga de les següents
Característiques: 
- Marca: ABS o equivalent 
- Execució: submergible 
- Instal lació: Fixa 
- Fluid un bomber: Greixos i flotants 
- Cabal: 3 m3 / h. 
- Alçada manomètrica: 3 m.c.a. 
- Velocitat de la bomba: 1.450 rpm. 
- Tipus d'impulsor: vòrtex d' 
- Pas lliure de sòlids: 60 mm. 
- Rendiment: 13,5% 
- Tipus de tancament: Junt mecànic carbur-silici 
Materials: 
- Carcassa: Fosa GG-25 
- Rodet: Fundició GG-25 
- Eix: acer inox. AISI 420 
Accionament: motor elèctric trifàsic segons Esp.Tec.  
- Potència: 1,9 KW 
- Velocitat: 1,450 rpm. 
- Aïllament: Classe F 
- Sòcol de descàrrega amb suport inicial de tubs guia
espàrrecs i d'ancoratge 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons ESP. Tec )

GNEM2567 Rend.: 1,000P- 211

 €1.667,44u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: fins a 4 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno.

GNEM2710 Rend.: 1,000P- 212

 €2.184,53u Cabina insonoritzant de les següents característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o equivalent 
- Servei: insonorització bufadors de ventilació 
- Ventilació forçada mitjançant eix bufador 
- Potència motor bufador: 11 kW 
- Material: xapa galvanitzada amb revestiment interior de
moltopreno.

GNEM2715 Rend.: 1,000P- 213
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 €2.791,10u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA,  o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 25/104 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 2083/4021 rpm 
- Potència absorbida: 1,40 / 2,79 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: C45N forjat en una peça 
- Eix: F-1250 
- Engranatge sincronisme: 16 MnCr5E 
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec  
- Potència: 3.7 / 4 kW 
- Velocitat: 1500/2895 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Maniguet elàstic 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM2716 Rend.: 1,000P- 214
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 €21.870,46u Mecanisme decantador a instal lar en tanc de formigó de
planta circular, de les següents característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Tipus. rasquetes 
- Tracció: perifèrica
- Diàmetre del tanc: 8,20 m. 
- Alçada del líquid: 3,50 m. 
Pont: 
- Longitud: 4,60 m. 
- Ample útil: 0,80 m. 
Punt de gir: 
- Tipus: taula giratòria 
- Presa de corrent: anells fregants 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 2,00 m. 
- Alçada: 1,50 m. 
Braços escombrat de fons: 
- Tipus: radial 
- Quantitat: 3 
Sistema de neteja de canals i abocadors: 
- Tipus: raspall 
Recollida de flotants: 
- Tipus: caixa submergida 
Deflector i abocador 
Materials: 
- Estructures: acer S 275 JR galvanitzat en calent segons
UNE 37.501 
- Passarel·la diametral de 1,00 m. d'ample: xapa estriada 
- Barana: acer inoxidable 
- Escala d'accés 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR galvanitzat 
- Deflector i abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec)

- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,25 KW 
- Velocitat de sortida: 10 rpm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM3027 Rend.: 1,000P- 215
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 €8.686,71u Transportador de cargol sense fi de les següents
característiques: 
- Marca: FILTRAMASA o equivalent 
- Disposició: inclinació 10 graus 
- Material a transportar: fangs deshidratats 
- Capacitat: 2,5 m3 / dia 
- Longitud transportador 6,00 m, amb dues boques de 0,20 x
0,60 m 
- Diàmetre hèlix: 200 mm 
- Velocitat: 33 rpm 
Materials: 
- Canal: acer inoxidable AISI 304 
- Hèlix: acer inoxidable AISI 304 (platina 60x12) 
- Eix: acer CK-45 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,75 KW 
- Velocitat de sortida: 1500 rpm 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM3511 Rend.: 1,000P- 216

 €3.512,70u Electroagitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Servei: barreja d'aigua amb escumes i greixos 
- Dimensions del dipòsit: 1,50 x 1,50 x 2,00 m 
- Volum: 10 m3 
- Diàmetre de la hèlix: 200mm. 
- Velocitat de la hèlix: 267 r.p.m. 
- Rendiment circulatori: 0,70 m3/seg. 
Materials: 
- Cos: fosa gris 
- Helice: fosa gris 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2 kW
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM3905 Rend.: 1,000P- 217
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 €8.869,00u Estació automàtica de preparació de polielectrolit de les
següents característiques: 
- Marca: HIDROTARRACO o equivalent 
- Model: Polypack APS-MAX-700-SS 
- Cabal: 350 a 700 litres/h
L'equip està compost pels següents elements: 
a) Conjunt dipòsit 700 litres dividit en tres compartiments,
construït en acer inox. AISI 304, dotat de valvuleria,
regulació i cabalimetre
b) Dosificador volumètric de polielectrolit 
- Tipus:DP-320-3L 
- Material: acer inox. AISI 304 
- Accionament: motorreductor de 0,25 KW 
c) Un electroagitador 
- Material: acer inox. AISI 316 
- Motorreductor: 2 x 0, 37 KW 
d) Armari de control i automatisme 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM3925 Rend.: 1,000P- 218

 €15.320,31u Agitador submergit de les següents característiques: 
- Marca: ABS o similar 
- Model: SB1621 A14/4-33.42 NREEMPL 
- Forma de bassa: donut 
- Volum: 612 m3 
- Posició de treball: horitzontal submergit 
- Tipus d'amarratge: per suport fons canal 
- Diàmetre de l'hèlix: 1.600 mm 
- Angle de l'hèlix: 8,3 º 
- Nombre d'àleps: 2 
- Velocitat: 42 rpm 
- Empenta: 1032 N 
- Pes: 150 kg 
- Sistema elevació: doble mastil, perfil quadrat amb plaques
d'ancoratge i polipast manual 
Materials: 
- Eix: acer inox. AISI 420 
- Cos: GG25 
- Helice: fosa gris 
- Guies i polipast: acer A 410b galvanitzat 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
2.00.00.02) 
- Tipus: monobloc 
- Protecció: IP-68 
- Potència: 1,4 KW 
Acabats: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM3930 Rend.: 1,000P- 219



Projecte constructiu de l´EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 72Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.402,00u Cúpula de cobriment per a espessidor de les següents
característiques: 
- Marca: ECOTEC o equivalent 
- Servei. cobriment espessidor 
- Diàmetre del espessidor: 4,50 m 
- Gruix 5-6 mm 
- Construcció: per sectors 
Materials: 
- Cúpula: polièster reforçat amb fibra de vidre 
- Estructura suport: acer inoxidable AISI 316 L 
- Unions elàstiques: neoprè 
- Cargols: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Exterior: recobriment amb resina ortoftàlica estabilitzant 
- Interior: laminat sense pigmentació 
(Resta de característiques segons Esp Tèc.)

GNEM4105 Rend.: 1,000P- 220

 €804,22u Col.lector construït mitjançant canonada d'acer soldat DIN
2440, unions i accessoris 
- Servei: impulsió bombes recirculació 
- Diàmetre principal: 80 mm. 
- Ramals de sortida: 2 de DN 80 
- Material: acer inoxidable AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4113 Rend.: 1,000P- 221

 €1.107,22u Col.lector de sortida aire de les bufadors biològic de les
següents característiques: 
- Diàmetre principal: DN 100 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 100 
- Pressió nominal: PN 6 
- Material: acer inoxidable AISI 316L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4135 Rend.: 1,000P- 222

 €1.327,15u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: Bombament pou de gruixos 
- Diàmetre principal: 150 mm 
- Ramals d'entrada: 3 de DN 100
- Ramals de sortida: 1 de DN 150
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4140 Rend.: 1,000P- 223
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 €3.705,75u Dipòsit d'emmagatzematge de les següents característiques:

- Marca: TECNIUM o equivalent
- Model: DPGSS-15 
- Producte a emmagatzemar: clorur fèrric 
- Forma cilíndric vertical amb fons pla 
- Capacitat: 1500 l. 
- Diàmetre: 1200 mm. 
- Alçada cilíndrica: 1330 mm. 
- Alçada total: 1563 mm
- Gruixos: barrera química: 1,50 mm   
- Reforç mecànic: Resina ortoftàlica amb fibra de vidre
                               Coberta: 4,5 mm
                               Cilindri 3,5 mm 
                               Fons 3,5 mm
Equipat amb: 
- Tubuladures amb brida DIN 2.502 per a càrrega,
descàrrega, ventilació i vessament 
- Indicador de nivell i contacte
- Buidat DN 50 mm
- Venteig DN 50 mm 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM4235 Rend.: 1,000P- 224

 €325,55u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida fangs del espessidor 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 1 de DN 80 
- Ramals de sortida: 3 de DN 80  
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4540 Rend.: 1,000P- 225

 €230,62u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: entrada bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 80 mm 
- Ramals d'entrada: 2 de DN 65 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM4550 Rend.: 1,000P- 226

 €235,93u Col.lector construït mitjançant canonada soldada d'acer
inoxidable DIN 2.463, unions i accessoris 
- Servei: sortida bombes fangs a centrífuga 
- Diàmetre principal: 65 mm 
- Ramals de sortida: 2 de DN 50 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM4555 Rend.: 1,000P- 227
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 €195,50u Vàlvula de maniguet elàstic de les següents característiques 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- DN 80 
- Connexions: brides DIN 2.502 
- Accionament: neumàtic 
Materials: 
- Cos: fosa
- Maniguet: neoprè 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM4604 Rend.: 1,000P- 228

 €34.933,53u Pretractament compacte prefabricat per a tractament de
aigües residuals de les següents característiques:
 Marca: Filtramassa o similar 
 Model: PC
 Cabal màxim: 68 m3/h
 Dimensions exteriors: 5,50 x 1,10 x 1,72 m
Incloent els següents elements:
  - Cargol extractor de sorres
  - Extractor de greixos
  - By-Pass
Motors:
 - Transportador horitzontal de fons: 0,.37 kW
 - Transportodor extractor de sorres: 0,55 kW
 - Mecanisme escombrador de greixos: 0,11 kW
 - Tensió: 220/380 V 50 Hz
 - Protecció: IP 55
 - Aïllament: Classe F
Materials: 
  - Acer inox.AISI 304
(Resta de característiques segons Esp. Téc.) 

GNEM5210 Rend.: 1,000P- 229

 €258,00u Reixa per a desbast i separació de sòlids gruixos de les
següents característiques: 
- Tipus: reixa estàtica 
- Neteja: manual 
- Ample de forat: 0,40 m. 
- Alçada de forat: 0,40 m. 
- Llum lliure de pas entre barrots: 20 mm 
- Tipus de barrot: circulars DN 12 mm 
- Material: Acer inox. AISI 316  
Acabat: 
- Segons Esp Tec 

GNEM5280 Rend.: 1,000P- 230
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 €26.372,00u Mecanisme espessidor de gravetat amb tanc metàl.lic
prefabricat en acer, de les següents característiques: 
- Marca: COUTEX, PRAMAR o equivalent 
- Tipus: cap de comandament central 
- Diàmetre del tanc: 4,50 m 
- Alçada del líquid: 3,00 m 
Pont diametral: 
- Longitud: 5,50 m 
- Ample útil: 1,00 m 
Cilindre d'alimentació: 
- Diàmetre: 1,00 m 
- Alçada: 1,00 m 
Braços d'escombrat: 
- Disposició: radial 
- Quantitat: 2 
Abocador: 
Materials: 
- Estructura acer S 275 JR galvanitzat en calent segons UNE
37.501 
- Passarel: xapa estriada galvanitzada 
- Cilindre d'alimentació: acer S 275 JR, galvanitzat 
- Abocador: alumini anoditzat 
Accionament: motorreductor elèctric (segons Esp Tèc) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 0,12 KW 
- Velocitat de sortida: 20 rpm 
Inclou  perfils de recolzament i plaques d'ancoratge
Acabat: 
- Segons Esp Tèc

GNEM5305 Rend.: 1,000P- 231

 €559,72u Conducte construït mitjançant canonada d'acer inoxidable
DIN 2.463 o ANSI B-36-19 Sch 5, amb unions i accessoris: 
- Servei: impulsió bombes fangs en excés 
- DN 80 
- Longitud: 7 m 
- Material: AISI 316 L 
Acabat: 
- Segons Esp Tec

GNEM5520 Rend.: 1,000P- 232

 €153,63u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE
53.112 de les Següents Característiques: 
- Servei: Dosificació de polielectrolit 
- Diàmetre: 25 mm
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

GNEM6202 Rend.: 1,000P- 233

 €611,50u Conjunt de canonades i accessoris fabricats en PVC UNE
53.112 de les següents característiques: 
- Servei: dosificació clorur fèrric 
- Abast: aspiració i impulsió fins al punt de dosificació. 
- Material: PVC

GNEM6212 Rend.: 1,000P- 234
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 €12.740,00u Conjunt de conductes de captació d'aire de secció circular,
construïts en polipropilè, per extracció d'aire a desodoritzar
de l'edifici de pretractament, deshidratació i espessiment de
fangs fins a la unitat de tractament, incloent reixetes
d'entrada d'aire al recinte de desodorització. 
- Cabal màxim de captació: 7300 m3 / h 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant.

GNEM6550 Rend.: 1,000P- 235

 €10.615,00u Pont grua birrail amb polipast elèctric de les següents
característiques: 
- Marca:  KONECRANES, VICINAY o equivalent 
- Capacitat de càrrega: 1600 Kg 
- Llum entre eixos de carrils: 6 m. 
- Velocitat d'elevació: 5 m / min. 
- Velocitat de translació del carro: 20 m / min. 
- Velocitat de translació del pont: 32 m / min. 
- Longitud de desplaçament del pont grua: 12 m. 
- Alimentació elèctrica: per mànega plana de neoprè 

Materials: 
- Estructura del pont: xapa d'acer i perfils 
- Aparell: acer forjat 
- Rodes: acer forjat 

Accionament: motorreductors elèctrics (motors segons Esp
Tec) 
- Tipus: monobloc 
- Potència motor elevació: 1,5 kW 
- Potència motor translació del carro: 0,30 KW 
- Potència motors translació del pont: 2 x 0,3 KW 

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM7103 Rend.: 1,000P- 236
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 €5.064,27u Grup motobufant d'èmbols rotatius, de les següents
característiques: 
- Marca: PEDRO GIL, AERZEN IBERICA o similar 
- Fluid: aire atmosfèric 
- Cabal d'impulsió: 422 Nm3 / h. 
- Pressió d'impulsió: 1 bars 
- Velocitat de la bufador: 4800 rpm 
- Potència absorbida: 8,45 kW 
Materials: 
- Cos i tapes: fosa GG-20 
- Rotor o pistons: CK45 forjat en una peça 
- Eix: acer CK
Accionament: motor elèctric segons Esp Tec 
- Potència: 11 KW 
- Velocitat: 2.940 rpm 
Accessoris: 
- Filtre d'aire 
- Silenciador de aspiració 
- Silenciador d'impulsió 
- Vàlvula de seguretat 
- Vàlvula de retenció 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM7120 Rend.: 1,000P- 237

 €18.026,13u Graella de distribucción d'aire elevable formada per: 
- Marca: OMS-Saceda o equivalent 
- Mod: geo 100/304 
- Per 63 difusors, construïda per graella en acer inox. AISI
304, amb guies en acer galvanitzat, amb sistema d'elevació
manual. 
- 63 difusors d'alt rendiment tipus membrana circulr marca
Roeflex Roediger de 310 mm de diàmetre per bombolla fina.
- Cabal unitari: 4,23 m3/h

GNEM7125 Rend.: 1,000P- 238

 €181,13u Extintor de focs per neu carbònica, amb una capacitat de 5
kg

GNEM7140 Rend.: 1,000P- 239

 €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- 240
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 €47.807,50u Equip per extracció i tractament d'aire, format per: 

Etapa d'humidificació

    Grup Electroventilador: 
    . Marca: TECNIUM o equivalent 
    . Cabal d'aire: 7500 m3 / h. 
    . Pressió estàtica: 2.500 Pa 
    . Accionament: motor elèctric de 11 KW a 1.450 rpm. 
    - Protecció: IP-55
   
  Torre de humidificació 
    - Marca: TECNIUM o equivalent
    - Tipus: Vertical 
    - Model: ELFKK-10 
    - Material barrera química: PVC 
    - Material separador de gotes: PVC 
    - Diàmetre: 1000 mm 
    - Alçada total: 4500 mm. 
    - Gruix: 8 mm 
    - Indicador de nivell
  
  Bomba centrífuga horitzontal
    - Cabal: 8 m3/h
    - Alçada manómetrica: 14 mca
    - Estanquitat eix: Tancament mecànic simple
    - Potencia motor: 1,1 kW a 2.900 rpm
    - Protecció: IP-55
    - Materials en contacte amb el fluit: polipropilè
      Acoblament al motor: directe 

Etapa tractament biològic

  Conjunt model BIF 8 x 10 (dimensions interiors)
  Graella de suport biomassa amb puntals
    - Material: polipropilè
    - Gruix: 60 mm
    - Resistència: 2000 Kg/m2
  Banda perifèrica d'estanquitat
  Biomassa
    -Tipus: orgànic
    - Composició : bruc 100%

- Densitat: matèria seca 350 Kg/m3 - matèria humida 550
Kg/m3
    - Alçada 1,5 m 
    -Necessitat de reg 600 l/dia a repartir en dos cicles
  Sistema de reg superficial
  Capa d'escorça de coco

Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM7210 Rend.: 1,000P- 241
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 €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- 242

 €85,98u Farmaciola portàtil primers auxilis, incloent màscara d'oxigenGNEM7453 Rend.: 1,000P- 243

 €120,98u Salvavides circular homologat amb suport, flotador, corda de
niló i ancoratges.

GNEM7501 Rend.: 1,000P- 244

 €1.042,18u Dutxes amb rentador ocular diàmetre 3 / 4''GNEM7553 Rend.: 1,000P- 245

 €11,60kg Subministrament i muntatge d'acer amb suports construïts
per perfils laminats i xapa de acer, amb ancoratges,
abraçadores, etc.
Materials:
- Estructures: acer A410b
- Abraçadores: acer A410b
- Galvanitzat en calent

GNEM8000 Rend.: 1,000P- 246

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

8,700000,7500011,600A020005 =xMaterials FFu

2,320000,2000011,600A020010 =xMuntatge i provesu

0,580000,0500011,600A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 11,60000 11,60000

COST DIRECTE 11,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,82u Deflector d'entrada a reactor biològic, de les següents
característiques: 
- Alçada: 600 mm. 
- Amplada: 1.200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat 
Acabat: 
- Segons Esp Tec  

GNEM8001 Rend.: 1,000P- 247
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 €1.380,78u Equip de mesura de pH i temperatura marca
Endress+Hauser o equivalent, compost per: 

- Electrode combinat de pH, de doble cambra, Memosenes
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital:
long. de cable 5,00 m
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox
- Portaelèctrodes per immersió amb sonda de pH i
temperatura PT-100 
- Transmissor de pH i temperatura 
- Sistema de neteja 
(Resta de característiques segons Esp Tec)

GNEM8007 Rend.: 1,000P- 248

 €1.843,05u Equip mesura oxigen dissolt marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Sensor amperiomètric de 2 electrodes per a mesura
d'oxigen dissolt en aigua de xarxa o aigua residual 
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes de pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor d'oxígen dissolt
- Rang de mesura: 0,05-20 mg/l 
- Temp treball: -5 ºC a 50 ºC

GNEM8012 Rend.: 1,000P- 249

 €3.403,68u Equip de mesura de terbolesa marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
-Sensor òptic per a mesura de terbolesa o sòlids en
suspensió en aigua potable
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de terbolesa/sòlids suspensió 
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores 
- Rang de mesura:
 Terboles 0-400/9999 NTU, FNU
  Sòlids en suspensió: 0-3 g/l

GNEM8049 Rend.: 1,000P- 250

 €2.082,30u Equip de mesura de conductivitat marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Cèl·lula de conductividad, inductiva, per a indústria
química, aigües residuals i processos en general 
- Transmisor de Conductivitat/Resistivitat per a sensor
inductiu o conductiu
- Accessori per a muntatge suspès de portasensores
 

GNEM8082 Rend.: 1,000P- 251

 €36,00m Sobreeixidor de les següents característiques: 
- Alçada: 200 mm. 
- Gruix: 4 mm. 
- Material: alumini anoditzat

GNEM8105 Rend.: 1,000P- 252
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 €9,77u Vàlvula de bola de les següents característiques: 
- Marca: CH o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg / cm 2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Accionament: Manual
- Material: PVC 
(Resta de característiques segons ESP. TCE). 

GNEM9003 Rend.: 1,000P- 253

 €29,70ud Vàlvula de retenció de bola de les següents característiques:

- Marca: C.H. o similar 
- DN 25 
- Pressió nominal: 10 Kg/cm2 a 25 graus C 
- Connexions: roscades 
- Material: PVC

GNEM9303 Rend.: 1,000P- 254

 €4.360,50u Electroagitador de les següents característiques: 
- Marca: DOSAPRO o similar 
- Producte a agitar: barreja d'aigua bruta i fangs recirculat 
- Dimensions de dipòsit: 2,3 x 2,3 x 4 m. 
- Capacitat del dipòsit: 20 m3 
- Posició de treball: vertical 
- Tipus d'amarratge: per brida 
- Tipus d'agitador: perfil lloat axial 
- Velocitat de l'agitador: 70 rpm 
- Diàmetre de l'agitador: 1.000 mm. 
- Longitud de l'eix: 2.800 m. 
Materials: 
- Eix: acer al carboni 
- Agitador: acer al carboni 
Accionament: motorreductor elèctric (motor segons Esp Tec
) 
- Tipus: monobloc 
- Potència: 2,2 KW 
Acabat: 
- Segons estàndard del fabricant 
(Resta de característiques segons Esp Tec )

GNEM9507 Rend.: 1,000P- 255

 €44,70u Caixa per a interruptor de control de poténciaGNEP0007 Rend.: 1,000P- 256

 €1.355,54u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada,
de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3
relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès
electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat
superficialment 

GNEP0014 Rend.: 1,000P- 257
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 €31.511,00u Quadre per a motors, construït en xapa d'acer de 2 mm de
gruix de dimensions aproximada 2.200 x 1.000 x 800 mm
pintat amb pintura antioxidant i dos mans d'acabat contenint:
- 1 Base curtcircuits tripolar de 20 A amb cartutxos de 2 A
- 3 Transformadors d'intensitat amb amperímetre
- 1 Analitzador de xarxa
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètic
III, protecció diferencial de 300 mA contactor i relé electrònic
sèrie 193
. 28 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III i arrencador estàtic
. 3 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III i variador de freqüencia.
. 6 ut. fins a 4 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III amb arrencada estrella - triangle
. 1 ut. fins a 11 kw
- Sortides per a motors, amb interruptor automàtic magnètico
III amb arrancador directe amb dos velocitats
. 1 ut. fins a 4,4 kw
- Sortides amb interruptor automàtic magnètic i protecció
diferencial
. 9 ut. III+N de 10 A
. 1 ut. III+N de 20 A
.38 ut. I+N de 10 A
- Transformador 400/230 V.c.a. - 3.000 VA amb protecció
magnetotèrmica
. 1 ut.
- Interruptor automàtic de comandament fins a 4 A
. 39 ut.
- Selector unipolar de dos posicions i zero
. 39 ut.
- Relé auxiliar amb base
. 27 ut.
- Làmpada de senyalització tipus led
. 49 ut.
- Polsadors marxa-aturada
. 49 ut.
- Enllumenat interior del quadre
. 2 ut.
- Conjunt d'embarrat, cablekat, connexions i petit material
(Resto de características según Esp. Téc. 3.20.12.00;
variadores de frecuencia según Esp. Téc. 3.19.02.00)

GNEP0100 Rend.: 1,000P- 258

 €85,05u Subministrament i muntatge de regulador de nivell, de les
següents característiques:
- Marca: ABS o similar
- Tipus: de flotador amb interruptor de mercuri

GNEP0101 Rend.: 1,000P- 259

Unitats Preu Parcial Import€

Altres:

63,787500,7500085,050A020005 =xMaterials FFu

17,010000,2000085,050A020010 =xMuntatge i provesu

4,252500,0500085,050A020015 =xTransport i enmagatzenatgeu

Subtotal... 85,05000 85,05000
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COST DIRECTE 85,05000
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85,05000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,76u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 1 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

GNEP0104 Rend.: 1,000P- 260

 €69,93u Botonera aïllant
Caixa estanca:
- Pulsadores marcha: 2 ud
- Pulsadores paro tipus seta amb enclavament: 1 ud
- Selector ´´L- O-R´´: 1 ud
- Material: poliester
(Resta de característiques segons Esp. Tec. 3.40.30.00)

GNEP0106 Rend.: 1,000P- 261

 €4.150,00u Parallamps amb dispositiu d'encebament tipus EC-SAT o
similar
- Radi de acció: 100 m
- Mastil troncocónic d'alçada: 5 m
- Cap ionizante no radioactiva
-Línia de presa de terra amb conductor de coure nu de 70
mm2 fins i tot sistema de presa de terra format per dos
elèctrodes d'acer inoxidable de 2 m. de longitud amb
arquetes
- Material auxiliar per a muntatge de cap, així com guias de
cable i elements de connexió

GNEP0110 Rend.: 1,000P- 262

 €1.376,38u Mesurador de potencial Redox marca Endress+Hauser o
equivalent compost per: 
- Electrode combinat de Redox, amb doble cambra de
referencia
- Cable per a electrodes de pH/Redox amb sortida digital
- Portaelectrodes d'immersió per a electrodes d pH/Redox,
sensors de terbolesa, oxigen dissolt i conductividad
- Transmisor de pH/Redox per a electrodes anàlogics,
digitals e ISFET
- Rang d'aplicació: OPR, platí, 0-80ºC

GNEP0333 Rend.: 1,000P- 263
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 €18.299,00u Grup electrògen fix sobre bancada de les següents
característiques:
-Automàtic SIN
-Conmutació 400/230 V-50 Hz- Alternador Stamford
-Interruptor tetrapolar de protecció de 125 A
-quadre de conmutació mitjant contactors de 125 A
-conjunt amortiguació bancada/sòl tipus moll
-Inclosa posada en marxa i transport

GNEP1000 Rend.: 1,000P- 264

 €3.240,00u Batería automàtica de condensadors per a correpció del
factor de potència en B.T. de les següents característiques:
- Potència:100 kVAr/400V - 50Hz
- Composició: 2x40+2x10 kVAr
- Regulador
- Grau de protecció: IP-31
- Trafo de maniobra: 400/230
- Tensió de comandament: 230V
- Embarrat per a barres de coure
- Elements de protecció i comandament: 
  3 fusibles APR

1 contactor amb resistencies per al comandament de
corrent capacitiva
   làmpada de senyalització per glaó

GNEP2110 Rend.: 1,000P- 265

 €14,42m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent tractament i
estesa sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs refinat manual dels talussos

GR3PU030 Rend.: 70,000P- 266

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,08243/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah

0,31143/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,56343/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 0,95729 0,95729
Maquinària:

0,63686/R 44,580001,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,40971/R 49,340002,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,69157/R 48,410001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh

Subtotal... 2,73814 2,73814
Materials:

0,375000,150002,500BR34U001 =xAdob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i
20% d'àcids húmics

kg

0,185000,370000,500BR3AU001 =xAdob mineral sòlid de fons simple, no solublekg

10,1600010,160001,000BR3PU001 =xTerra vegetal, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 10,72000 10,72000
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COST DIRECTE 14,41543

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,41543COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,76u Subministrament i plantació de Chamaerops humilis de
50-60 cm d'alçària, en C >10 L i clot de plantació
0.50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal.lació de protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra

GR411004 Rend.: 1,000P- 267

Unitats Preu Parcial Import€

Materials:

0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6000 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GRkg

15,6000015,600001,000BR411004 =xSubministrament de Chamaerops humilis de 50-60 cm
d'alçària en C >10 L

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 25,76499 25,76499

COST DIRECTE 25,76499

0,00%DESPESES INDIRECTES

25,76499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,47u Subministrament i plantació de cupressàcia de 125-150 cm
d'alçària, en C-10 L, i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR432005 Rend.: 1,000P- 268

Unitats Preu Parcial Import€

Materials:
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0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,

amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

11,3100011,310001,000BR432005 =xSubministrament de cupressàcia de 125-150 cm d'alçada en
C mínim 10 L 

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u

Subtotal... 21,47499 21,47499

COST DIRECTE 21,47499

0,00%DESPESES INDIRECTES

21,47499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,25u Subministrament i plantació Juniperus sp de 60-80 cm
d'alçària, en C-10 L i clot de plantació 0.50x0.50x0.50 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal.lació de protector de base, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment
i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra

GR433004 Rend.: 1,000P- 269

Unitats Preu Parcial Import€

Materials:

0,1074026,850000,004BR345001 =xEsmena orgànica degudament madurada posada en obra,
amb MO (sms) > 60 % i extracte húmic total (sms) 13 %, o
similar, inclòs transport des del lloc d'origen fins a la zona
d'aplec

m3

0,131606,580000,020BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical

0,109200,840000,130BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

12,0900012,090001,000BR433004 =xSubministrament d'espècies tipus Juniperus sp de 60-80 cm
d'alçada en C-10 L

u

1,230001,230001,000BR824002 =xProtector per a escocell de 50x50 cm i 1 cm de gruix, de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, col.locat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.

u

8,586798,586791,000DR62003 =xPlantació manual d'arbres o arbusts amb clot de plantació
0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del clot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva
correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.

u



Projecte constructiu de l´EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 87Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA
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Subtotal... 22,25499 22,25499

COST DIRECTE 22,25499

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,25499COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €190,00u Transplantament d'arbres arrencats en parcel·la
d'implantació de la nova EDAR, sempre que l'estat dels
mateixos ho faci possible, inclou repicat amb
retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra
amb mitjans manuals, excavació de clot de plantació de
150x150x100 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el lloc d'ubicació final segons indiqui la
Direcció Facultativa, reblert del clot amb 50% de sorra, 25%
de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió. Inclou la feina de
tallar les fulles i protegir l'ull

GR45510N Rend.: 1,000P- 270

 €1,03m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament,
així com el manteniment necessari fins a la recepció de
l'obra

GR720001 Rend.: 220,000P- 271

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,04196/R 23,080000,400A0112000 =xCap de collah

0,19818/R 21,800002,000A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 0,24014 0,24014
Maquinària:

0,15714/R 34,570001,000CR71U010 =xHidrosembradora muntada sobre camióh

Subtotal... 0,15714 0,15714
Materials:

0,017280,960000,018B0111000 =xAiguam3

0,131606,580000,020BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,248967,780000,032BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,016800,840000,020BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar

kg

0,120000,750000,160BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,101103,370000,030BR4UJJ00 =xBarreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies
adaptades agroclimàticament

kg

Subtotal... 0,63574 0,63574

COST DIRECTE 1,03302

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,03302COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €655,77u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 40
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED40P Rend.: 1,000P- 272

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

635,28000635,280001,000BM1ED40P =xCabalímetre electromagnètic DN 40
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 45 m3/h

u

Subtotal... 635,28000 635,28000

COST DIRECTE 655,77000

0,00%DESPESES INDIRECTES

655,77000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €739,85u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 65
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED65P Rend.: 1,000P- 273

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

719,36000719,360001,000BM1ED65P =xCabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

u

Subtotal... 719,36000 719,36000

COST DIRECTE 739,85000

0,00%DESPESES INDIRECTES

739,85000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €775,13u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 80
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED80P Rend.: 1,000P- 274

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

754,64000754,640001,000BM1ED80P =xCabalímetre electromagnètic DN 80
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 180 m3/h

u
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Subtotal... 754,64000 754,64000

COST DIRECTE 775,13000

0,00%DESPESES INDIRECTES

775,13000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.040,87u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 100
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CEDA02 Rend.: 1,000P- 275

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

1.020,380001.020,380001,000BM1EDA02 =xCabalímetre electromagnètic DN 100
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 280 m3/h

u

Subtotal... 1.020,38000 1.020,38000

COST DIRECTE 1.040,87000

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.040,87000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.015,31u Subministre, col·locació i instal·lació de transmissor
ultrasònic per a mesura contínua de nivell sense contacte
amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM. Rang de
mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16 ft) Sòlids:
2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig): 25 cm
(0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul del
volum. Compensació de velocitat del so Inclou programari
de configuració No inclou COMMUBOX (interface PC).
Homologació: Zones no classificades Connexió a procés:
Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal de
sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD
VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in
situ.

O1NU0007 Rend.: 0,965P- 276

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

29,36788/R 21,800001,300A0121000 =xOficial 1ah

24,44767/R 19,660001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 53,81555 53,81555
Materials:
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955,44000955,440001,000BM2U0006 =xTransmissor ultrasònic per a mesura contínua de nivell

sense contacte amb el procés. Sensor PVDF, Junta EPDM.
Rang de mesura en condicions ideals: Líquids: 5 metres (16
ft) Sòlids: 2 metres (6 ft) Zona morta (distància de bloqueig):
25 cm (0,8 ft) Rang de mesura lliurement ajustable. Càlcul
del volum. Compensació de velocitat del so Inclou
programari de configuració No inclou COMMUBOX (interface
PC). Homologació: Zones no classificades Connexió a
procés: Rosca ISO228 G 1½´´, PVDF Alimentació i Senyal
de sortida: 2 fils; 4-20 Dt., HART Programació: Display LCD
VU331, 4 línies. Permet visualització corba envolupant in
situ.

U

Subtotal... 955,44000 955,44000
Altres:

% 6,055531.009,255000,60%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 6,05553 6,05553

COST DIRECTE 1.015,31108

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.015,31108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

ODDZU100 Rend.: 15,000P- 277

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- 278

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,250A0112000 =xCap de collah
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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

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- 279

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
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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

 €129,38u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment col·locat

OE22U010 Rend.: 2,000P- 280

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

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

Subtotal... 102,49960 102,49960

COST DIRECTE 129,38160

0,00%DESPESES INDIRECTES

129,38160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 281

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
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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

 €23,42m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF416211 Rend.: 4,000P- 282

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,15400/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

5,45000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

4,84000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 11,44400 11,44400
Maquinària:

3,90585/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,90585 3,90585
Materials:

0,164000,410000,400B0A71EU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interioru

7,410007,410001,000BF41620U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

m

0,307502,050000,150BFW4341U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

u

0,190000,380000,500BFY4341U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

u

Subtotal... 8,07150 8,07150

COST DIRECTE 23,42135

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,42135COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,41m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF419211 Rend.: 2,440P- 283

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,89180/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

8,93443/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah
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7,93443/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 18,76066 18,76066
Maquinària:

6,40303/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,40303 6,40303
Materials:

0,281300,970000,290B0A71KU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 60 mm de diàmetre interioru

13,5600013,560001,000BF41920U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´, AISI
316

m

0,919506,130000,150BFW4641U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ per a soldar

u

0,490000,980000,500BFY4641U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´,soldat

u

Subtotal... 15,25080 15,25080

COST DIRECTE 40,41449

0,00%DESPESES INDIRECTES

40,41449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,88m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 2 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41A211 Rend.: 3,230P- 284

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

1,42910/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

6,74923/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,99381/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 14,17214 14,17214
Maquinària:

4,83697/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,83697 4,83697
Materials:

0,415801,890000,220B0A71LU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 75 mm de diàmetre interioru

17,3500017,350001,000BF41A20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 2´´ 1/2,
AISI 316

m

1,410009,400000,150BFW4741U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

u

0,700001,400000,500BFY4741U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 19,87580 19,87580

COST DIRECTE 38,88491

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,88491COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €54,46m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41B211 Rend.: 2,000P- 285

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

2,30800/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,68000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 22,88800 22,88800
Maquinària:

7,81170/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 7,81170 7,81170
Materials:

0,453202,060000,220B0A71MU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interioru

21,2000021,200001,000BF41B20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´, AISI
316

m

1,410009,400000,150BFW4741U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 2´´ 1/2 per a soldar

u

0,700001,400000,500BFY4741U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 2´´ 1/2,soldat

u

Subtotal... 23,76320 23,76320

COST DIRECTE 54,46290

0,00%DESPESES INDIRECTES

54,46290COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,81m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 3 1/2'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41C211 Rend.: 1,100P- 286

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,19636/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

19,81818/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

17,60000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 41,61454 41,61454
Maquinària:

14,20309/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 14,20309 14,20309
Materials:

0,508202,310000,220B0A71NU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interioru

26,4900026,490001,000BF41C20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 3´´ 1/2,
AISI 316

m

2,8020018,680000,150BFW4941U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 3´´ 1/2 per a soldar

u

1,195002,390000,500BFY4941U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 3´´ 1/2,soldat

u
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 96Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 30,99520 30,99520

COST DIRECTE 86,81283

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,81283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,81m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41D211 Rend.: 0,943P- 287

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,89502/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

23,11771/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,53022/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 48,54295 48,54295
Maquinària:

16,56776/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 16,56776 16,56776
Materials:

0,508202,310000,220B0A71NU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interioru

30,3300030,330001,000BF41D20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 4´´, AISI
316

m

3,4470022,980000,150BFW4A41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 4´´ per a soldar

u

1,410002,820000,500BFY4A41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 4´´,soldat

u

Subtotal... 35,69520 35,69520

COST DIRECTE 100,80591

0,00%DESPESES INDIRECTES

100,80591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €134,94m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 6'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat al fons de la rasa i provat

OF41F211 Rend.: 0,940P- 288

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,91064/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

23,19149/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,59574/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 48,69787 48,69787
Maquinària:

21,30851/R 40,060000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 21,30851 21,30851
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Materials:

1,403606,380000,220B0A71PU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 160 mm de diàmetre interioru

53,0500053,050001,000BF41H20U =xTub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 6'', AISI
316

m

7,7160051,440000,150BFW4E41U =xAccessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 6'' per a soldar

u

2,760005,520000,500BFY4E41U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 6'',soldat

u

Subtotal... 64,92960 64,92960

COST DIRECTE 134,93598

0,00%DESPESES INDIRECTES

134,93598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,82m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 160 mm, rigidesa
circumferencial mínima 6 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30160 Rend.: 18,920P- 289

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,24397/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,15222/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,04651/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,44270 3,44270
Maquinària:

0,21531/R 38,430000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,02689/R 40,060000,0127C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01940/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,26160 0,26160
Materials:

0,023040,960000,024B0111000 =xAiguam3

11,0931010,770001,030BFB20160 =xTub PEAD doble paret corrugat DN 160 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 11,11614 11,11614

COST DIRECTE 14,82044

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,82044COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €55,32m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30400 Rend.: 16,710P- 290

Unitats Preu Parcial Import€
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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

0,02196/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,57490 0,57490
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

50,8099049,330001,030BFB20400 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 50,84638 50,84638

COST DIRECTE 55,31931

0,00%DESPESES INDIRECTES

55,31931COST 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- 291

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

Subtotal... 86,59768 86,59768
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COST DIRECTE 91,29641

0,00%DESPESES INDIRECTES

91,29641COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,67m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 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

OFB1U509 Rend.: 72,660P- 292

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,06353/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,30003/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,53289/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,89645 0,89645
Maquinària:

0,17242/R 38,430000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,21557/R 40,060000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01539/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01982/R 3,600000,400CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,42320 0,42320
Materials:

0,007680,960000,008B0111000 =xAiguam3

4,346604,220001,030BFB1U509 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,35428 4,35428

COST DIRECTE 5,67393

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,67393COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,53m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U511 Rend.: 68,180P- 293

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,06770/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,31974/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,56791/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,95535 0,95535
Maquinària:

0,18375/R 38,430000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,22621/R 40,060000,385C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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0,01640/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02160/R 3,600000,409CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,44796 0,44796
Materials:

0,010560,960000,011B0111000 =xAiguam3

6,118205,940001,030BFB1U511 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 6,12876 6,12876

COST DIRECTE 7,53207

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,53207COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,18m 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

OFB1U516 Rend.: 18,920P- 294

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,24397/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,15222/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,04651/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,44270 3,44270
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 17,17701

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,17701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,80m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 200 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

OFB1U520 Rend.: 16,710P- 295

Unitats Preu Parcial Import€
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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

0,02196/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,26004/R 3,600001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,83494 0,83494
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

20,0335019,450001,030BFB1U520 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 200 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 20,06998 20,06998

COST DIRECTE 24,80295

0,00%DESPESES INDIRECTES

24,80295COST 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- 296

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:

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
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COST DIRECTE 34,81651

0,00%DESPESES INDIRECTES

34,81651COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,28m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 280 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

OFB1U528 Rend.: 13,860P- 297

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,33304/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

1,57287/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,79365/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 4,69956 4,69956
Maquinària:

0,27727/R 38,430000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,34973/R 40,060000,121C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02475/R 3,430000,100C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,31688/R 3,600001,220CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,96863 0,96863
Materials:

0,071040,960000,074B0111000 =xAiguam3

38,5426037,420001,030BFB1U528 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 280 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 38,61364 38,61364

COST DIRECTE 44,28183

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,28183COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,18m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U605 Rend.: 82,510P- 298

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,05594/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,26421/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,46928/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,78943 0,78943
Maquinària:

0,15137/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18935/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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0,01351/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01658/R 3,600000,380CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,37081 0,37081
Materials:

0,001920,960000,002B0111000 =xAiguam3

2,018801,960001,030BFB1U605 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 2,02072 2,02072

COST DIRECTE 3,18096

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,18096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,80m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 75 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U607 Rend.: 76,210P- 299

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

0,06057/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,28605/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,50807/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,85469 0,85469
Maquinària:

0,16389/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,20500/R 40,060000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01463/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01856/R 3,600000,393CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,40208 0,40208
Materials:

0,004800,960000,005B0111000 =xAiguam3

4,542304,410001,030BFB1U607 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 75 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,54710 4,54710

COST DIRECTE 5,80387

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,80387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,86m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 25 mm
per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U702 Rend.: 89,340P- 300

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,05167/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

0,24401/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,43340/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,72908 0,72908
Maquinària:

0,13980/R 38,430000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,17936/R 40,060000,400C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01248/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01467/R 3,600000,364CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,34631 0,34631
Materials:

0,000960,960000,001B0111000 =xAiguam3

0,782800,760001,030BFB1U702 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 25 mm, PN
16, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 0,78376 0,78376

COST DIRECTE 1,85915

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,85915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,33m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 200 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junt per a unió i lubricant especial per a junts, col·locat
al fons de la rasa i provat

OFBC0248 Rend.: 1,000P- 301

 €1.035,29u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316 de mides 300 x 300 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0300 Rend.: 1,000P- 302

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:

4,2192070,320000,060B060U320 =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
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 932,30920 932,30920

COST DIRECTE 1.035,28920

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.035,28920COST 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- 303

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

 €1.335,17u Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i col·locació 

OG1C0500 Rend.: 1,000P- 304

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

17,31000/R 23,080000,750A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

29,58000/R 19,720001,500A0132000 =xPeóh

Subtotal... 68,69000 68,69000
Maquinària:

40,06000/R 40,060001,000C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 40,06000 40,06000



Projecte constructiu de l´EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 20/06/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

7,0320070,320000,100B060U320 =xFormigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

1.219,390001.219,390001,000BJ1C0500 =xComporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 500 x 500 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... 1.226,42200 1.226,42200

COST DIRECTE 1.335,17200

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.335,17200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32.156,97u Subministrament i col·locació d'una centrífuga amb una
potència del motor de 5,50 kW i una capacitat hidràulica de
2500 l/h

OH15U205 Rend.: 1,000P- 305

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

11,54000/R 23,080000,500A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

40,98000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 74,32000 74,32000
Maquinària:

376,90000/R 37,6900010,000C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

261,10000/R 52,220005,000C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 638,00000 638,00000
Materials:

31.444,6500031.444,650001,000BH11U010 =xCentrífuga amb una potència del motor de 5,50 kW i una
capacitat hidràulica de 2500 l/h

u

Subtotal... 31.444,65000 31.444,65000

COST DIRECTE 32.156,97000

0,00%DESPESES INDIRECTES

32.156,97000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €215,67u Subministrament i col·locació d'una bomba d'esgotament de
DN 1 1/4'', 0,78 kW de potència, per uns cabals de 0,3 - 3,60
l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau de protecció IP 68,
diàmetre màxim de partícules 10 mm i tipus d'impulsor
semi-obert.

OI11E010 Rend.: 1,000P- 306

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,00600 36,00600
Maquinària:

18,84500/R 37,690000,500C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

13,05500/R 52,220000,250C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 31,90000 31,90000
Materials:

147,76000147,760001,000BO11E010 =xBomba d'esgotament de DN 1 1/4'', de 0,78 kW de potència,
per uns cabals de 0,3 - 3,60 l/s i alçades de 2,1 - 9,5 m. Grau
de protecció IP 68, diàmetre màxim de partícules 10 mm i
tipus d'impulsor semi-obert

u

Subtotal... 147,76000 147,76000

COST DIRECTE 215,66600

0,00%DESPESES INDIRECTES

215,66600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €179,11u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 50mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV005 Rend.: 1,000P- 307

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,56000 30,56000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:

142,54000142,540001,000BF1DC005 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
50mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 142,54000 142,54000

COST DIRECTE 179,10900

0,00%DESPESES INDIRECTES

179,10900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,87u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 65mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV006 Rend.: 1,000P- 308

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,90000/R 21,800000,500A0121000 =xOficial 1ah

19,66000/R 19,660001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 30,56000 30,56000
Maquinària:

6,00900/R 40,060000,150C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 6,00900 6,00900
Materials:

170,30000170,300001,000BF1DC006 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
65mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 170,30000 170,30000

COST DIRECTE 206,86900

0,00%DESPESES INDIRECTES

206,86900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €204,84u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV008 Rend.: 1,000P- 309

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:

174,81000174,810001,000BF1DC008 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb virolles
d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 174,81000 174,81000

COST DIRECTE 204,83900

0,00%DESPESES INDIRECTES

204,83900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €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- 310

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,36000/R 21,800000,200A0121000 =xOficial 1ah
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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

 €234,09u Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 150mm, pressió nominal 10bar, fabricat
amb virolller d'acer inosidable AISI304 i brides d'acer al
carboni.

OK1AV015 Rend.: 1,000P- 311

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:

204,06000204,060001,000BF1DC015 =xCarret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
150mm, per a pressió nominal de 10 bar, fabricat amb
virolles d'acer inoxidable AISI304 i brides d'acer al carboni. 

u

Subtotal... 204,06000 204,06000

COST DIRECTE 234,08900

0,00%DESPESES INDIRECTES

234,08900COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €183,48u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 12 Kg.

OK1V1VC01 Rend.: 1,000P- 312

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

109,35000109,350001,000BFV1C001 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 12 Kg.

u

Subtotal... 109,35000 109,35000

COST DIRECTE 183,47700

0,00%DESPESES INDIRECTES

183,47700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €187,43u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 65. UNió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 15 Kg.

OK1V1VC02 Rend.: 1,000P- 313

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

113,30000113,300001,000BFV1C002 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

u

Subtotal... 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 187,42700

0,00%DESPESES INDIRECTES

187,42700COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €213,39u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant brides. PN 16. Distància
entre brides (DN + 200 mm). Segons les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 19 Kg.

OK1V1VC03 Rend.: 1,000P- 314

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

139,26000139,260001,000BFV1C003 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 80. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 19 Kg.

u

Subtotal... 139,26000 139,26000

COST DIRECTE 213,38700

0,00%DESPESES INDIRECTES

213,38700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,98u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 25 Kg.

OK1V1VC04 Rend.: 1,000P- 315

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

165,85000165,850001,000BFV1C004 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

u

Subtotal... 165,85000 165,85000
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COST DIRECTE 239,97700

0,00%DESPESES INDIRECTES

239,97700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €414,66u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 44 Kg.

OK1V1VC06 Rend.: 1,000P- 316

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

340,53000340,530001,000BFV1C006 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 150. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 44 Kg.

u

Subtotal... 340,53000 340,53000

COST DIRECTE 414,65700

0,00%DESPESES INDIRECTES

414,65700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €174,72u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 9,5 Kg.

OK1V1VC10 Rend.: 1,000P- 317

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

100,59000100,590001,000BFV1C101 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 40. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 9,5 Kg.

u

Subtotal... 100,59000 100,59000

COST DIRECTE 174,71700

0,00%DESPESES INDIRECTES

174,71700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.777,85u Subministrament i col·locació de vàlvula de papallona de
fossa dúctil motoritzada amb junt automàtic. DN 150. PN 16.
Pes 37 Kg.

OK1V2VP15 Rend.: 1,000P- 318

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

2.703,720002.703,720001,000BFV2MB01 =xVàlvula de papallona de fossa dúctil motoritzada amb junt
automàtic. DN 150. PN 16. Pes 37 Kg.

u

Subtotal... 2.703,72000 2.703,72000

COST DIRECTE 2.777,84700

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.777,84700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €362,29u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 60-65. PN 16. Pes 13.7 Kg

OK1V4RE01 Rend.: 1,000P- 319

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

288,16000288,160001,000BFV4PA01 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 60-65. PN
16. Pes 13.7 Kg

u

Subtotal... 288,16000 288,16000

COST DIRECTE 362,28700

0,00%DESPESES INDIRECTES

362,28700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €399,30u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

OK1V4RE02 Rend.: 1,000P- 320

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

325,17000325,170001,000BFV4PA02 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

u

Subtotal... 325,17000 325,17000

COST DIRECTE 399,29700

0,00%DESPESES INDIRECTES

399,29700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €424,04u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 100. PN 16. Pes 22 Kg

OK1V4RE03 Rend.: 1,000P- 321

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 65,13600 65,13600
Maquinària:

3,76900/R 37,690000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,22200/R 52,220000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,99100 8,99100
Materials:

349,91000349,910001,000BFV4PA03 =xVàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 100. PN 16.
Pes 22 Kg

u

Subtotal... 349,91000 349,91000

COST DIRECTE 424,03700

0,00%DESPESES INDIRECTES

424,03700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €193,68u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 65 PN 10 

OK1V5B03 Rend.: 1,000P- 322

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,36000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 45,77600 45,77600
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

147,16000147,160001,000BFV5VB03 =xVàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 185 Longitud 240 
Pes 12 kg 

u

Subtotal... 147,16000 147,16000

COST DIRECTE 193,68200

0,00%DESPESES INDIRECTES

193,68200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €241,11u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 80 PN 10 

OK1V5B04 Rend.: 1,000P- 323

Unitats Preu Parcial Import€

Mà d'obra:

4,61600/R 23,080000,200A0112000 =xCap de collah

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

19,36000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 45,77600 45,77600
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

194,59000194,590001,000BFV5VB04 =xVàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 

u

Subtotal... 194,59000 194,59000

COST DIRECTE 241,11200

0,00%DESPESES INDIRECTES

241,11200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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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

 €2.500,00pa Partida alçada de neteja de xarxa de sanejament existent
aigües avall fins arribada a Reguer Gran (1,7km).

XAI00035

 €41.375,38pa 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

 €50.000,00pa Partida alçada a justificar per imprevistos i varis sorgits
durant l'execució de les obres.

XPA800IV

 €8.000,00pa Partida alçada a justificar per les mesures correctores
d'Impacte Ambiental, en base a l'Annex nº 19 Estudi
d'Impacte Ambiental.

XPA8U005
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ALTRES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,75u Materials FFA020005

 €0,20u Muntatge i provesA020010

 €0,05u Transport i enmagatzenatgeA020015
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.656.529,50 

 

13 % Despeses Generals, Impostos, Taxes, etc 215.348,84 

6 % Benefici Industrial  99.391,77 

SUMA PARCIAL 1.971.270,11 

 

18% I.V.A. SOBRE 1.971.270,11 354.828,62 

PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.326.098,72 

 

Expropiacions 6.656,03 

Serveis Afectats 0,00 

 

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

 2.332.754,75 

 

Ascendeix el present pressupost per a coneixement de l’Administració de 

l’esmentada quantitat de DOS MILIONS TRES-CENTS TRENTA-DOS MIL 

SET-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SETANTA-CINC cèntims.  
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 

paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs 

d‟execució de les obres del Projecte objecte d‟aquest estudi, així com complir amb les 

obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat 

de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part 

del/s Contractista/es. 

D‟aquesta manera, s‟integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 

bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 

els recursos tècnics i humans necessaris per a l‟acompliment de les obligacions 

preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d‟Acció Preventiva 

propi d‟empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 

quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 

Coordinador de Seguretat i Salut en fase d‟Execució, amb antelació a l‟inici  de les 

obres, per a la seva aprovació i l‟inici dels tràmits de Declaració d‟Obertura davant 

l‟Autoritat Laboral. 

 

2. AUTOR DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Redactor E.S.S.   : Marcos Martínez Tello 

Titulació  : Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

Adreça             : Gran Via de les Corts Catalanes 307 

Població              : Barcelona 

  

  

3. DADES DEL PROJECTE 

3.1. Autor del projecte 

Autor del projecte : Marcos Martínez Tello 

Titulació  : Enginyeria de Camins, Canals i Ports 

Adreça             : Gran Via de les Corts Catalanes 307 

Població              : Barcelona 
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3.2. Situació 

Emplaçament      : Benavent de Segrià 

Carrer, plaça  : Carretera LP-9221 

Codi Postal              : 25132 

Població              : Benavent de Segrià, comarca de l‟Segrià (Lleida) 

 

3.3. Comunicacions 

Carretera              : Carretera LP-9221 (Carretera de Lleida a Albesa) 

Ferrocarril  : RENFE a Lleida 

Línia Autobús            : AUTOCARS GAMON línia Albesa - Lleida 

 

3.4. Subministrament i Serveis 

Aigua                   : Ajuntament (T 973 777 611) 

Electricitat               : FECSA/ENDESA (T 935 094 000) 

Sanejament            : Ajuntament  (T 973 777 611) 

 

3.5. Pressupost d'execució material del projecte 

El Pressupost d‟Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 

exclosa la Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, 

és de 1.656.529,50€. (un milió  sis-cents cinquanta-sis mil cinc-cents vint-i-nou euros 

amb cinquanta cèntims). 

 

3.6. Termini d'execució 

El termini estimat de duració dels treballs d‟execució de l‟obra és de 10 mesos. 

  

3.7. Mà d'obra prevista 

L‟estimació de mà d‟obra en punta d‟execució és de 10 persones. 

  

3.8. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 

Cap de colla, Oficial 1a, Oficial 1a jardiner, Ajudant, Manobre, Manobre especialista 
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3.9. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 

ACER EN BARRES CORRUGADES 

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT 

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS 

BARANES D'ACER 

BARREGES DE CESPITOSES 

BIGUES DE FORMIGÓ PRETENSAT 

CIMENTS 

CLAUS 

DESGLOSSAMENT DESPESES PER PORCENTATGES 

DINAMITA 

ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

ESCUMES INSONORITZANTS 

ESMENES BIOLÒGIQUES 

ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC 

FERRAMENTA DE SEGURETAT 

FILFERROS 

FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

LLATES 

MAÓ CALAT 

MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

MATERIALS AUXILIARS PER A TANQUES EXTERIORS 

MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 

MORTERS AMB ADDITIUS 

NEUTRES 

PANOTS 

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 

PEDRES PER A ESCULLERES I FORMIGÓ CICLOPI 

PERFILS D'ACER LAMINAT 

PLANXES I PERFILS D'ACER 

PORTES METÀL·LIQUES 

PUNTALS 

SORRES 

TANQUES AMB REIXAT METÀL·LIC 

TAULERS 
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TAULONS 

TERRES 

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 

TOT-U 

TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 

TUBS DE PVC A PRESSIÓ 

 

3.10. Maquinària prevista per a executar l'obra 

Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 

Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 

Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 

Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 

Motoanivelladora de 150 hp 

Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 

Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 

Picó vibrant dúplex de 1300 kg 

Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 

Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 

Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 

Camió cisterna de 6000 l 

Camió cisterna de 10000 l 

Camió grua de 5 t 

Grua autopropulsada de 12 t 

Grua autopropulsada de 40 t 

Vibrador intern de formigó 

Camió amb bomba de formigonar 

Formigonera de 165 l 

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
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Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 

Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 

Màquina per a doblegar rodó d'acer 

Cisalla elèctrica 

Bombí per a proves de canonades 

Tractor amb equip per a tractament del subsòl 

Hidrosembradora muntada sobre camió 

Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclosos 

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 

 

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d‟electricitat o 

una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s‟ha 

d‟instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 

Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 

subministrament provisional a l‟obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 

Tensió, segons el projecte d‟un instal·lador autoritzat. 

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l‟adient subministrament a tots 

els talls i punts de consum de l‟obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 

adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 

recorregut, però sempre amb l‟apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 

trànsit normal d‟una obra. 

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 

coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 

càlcul del projectista i comprovació de l‟instal·lador. 

4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 

companyia subministradora d‟aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 

general al punt on s‟ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 

resta de la canalització provisional per l'interior de l‟obra. 
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La distribució interior d‟obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 

ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 

Normes Bàsiques de l‟Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 

garantit en una total estanqueïtat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 

4.3. Instal·lació de sanejament 

Des del començament de l‟obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 

instal·lacions provisionals d‟obra que produeixin abocaments d‟aigües brutes. 

Si es produís algun retard en l‟obtenció del permís municipal de connexió, s‟haurà de 

realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 

bactericides. 

4.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d‟equip productor d‟espurnes a 

zones amb risc d‟incendi o d‟explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 

una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 

localització del treball, i l‟equip a usar, s‟indicaran les precaucions a adoptar respecte 

als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 

zona i els mitjans addicionals d‟extinció, vigilància i ventilació adequats. 

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 

Els principis bàsics per l‟emplaçament dels extintors, són: 

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 

paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l‟extintor quedi com a 

màxim a 1,70 m del sòl. 

 En àrees amb possibilitats de focs “A“, la distància a recórrer horitzontalment, 

des de qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 25 m. 

 En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, 

des de qualsevol punt de l‟àrea protegida fins a aconseguir l‟extintor adequat més 

pròxim, no excedirà de 15 m. 

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s‟estimi que 

existeix una major probabilitat d‟originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les 

sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin 

obstacles que dificultin la seva localització, s‟assenyalarà convenientment la seva 

ubicació. 
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5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d‟obra s‟adaptaran a les característiques especificades 

als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d‟octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 

MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 

una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 

l‟obra. 

Per l‟execució d‟aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 

defineixen i detallen tot seguit: 

5.1. Serveis higiènics 

 Lavabos 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

 Cabines d’evacuació 

S‟ha d‟instal·lar una cabina d‟1,5 m2 x 2,3 m d‟altura, dotada de placa turca, com 

a mínim, per a cada 25 persones 

 Local de dutxes 

Cada 10 treballadors, disposaran d‟una cabina de dutxa de dimensions mínimes 

d‟1,5 m2 x 2,3 m d‟altura, dotada d‟aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

5.2. Vestuaris 

Superfície aconsellable de 2 m2 per treballador contractat. 

5.3. Menjador 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 

m2 per treballador que mengi a l‟obra. 

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d‟aigua (1 

aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 

microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 

per a dipositar les escombraries. 
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5.4. Centres sanitaris propers a l'ubicació de l'obra 

En els casos en què l'equipament o serveis i material d'assistència bàsics existents a 

peu d'obra no siguin suficients per a l'eventual atenció d'un treballador accidentat, 

caldrà traslladar a aquest al centre sanitari més proper a l'obra. 

Per al cas de la nova EDAR de Benavent de Segrià, es descriuen i indiquen 

orientativament sobre plànol el Centre d'Assistència Primària (CAP) i hospital més 

propers. 

 CAP Benavent de Segrià:  

 Consultori Local Benavent de Segrià: Pl. les Escoles, 10, 25132 Benavent de 

Segrià,  SEGRIÀ Tel:  973 77 75 80  

 CAP Santa Maria: Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 44, 25198 Lleida, SEGRIÀ 

Tel. 973 72 73 96 

 

Imatge 1 Mapa CAP: Consultori local Benavent de Segrià 
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Imatge 2 Mapa CAP (Lleida) més propera a Benavent de Segrià 

 

  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida:   

Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 80, 25198 Lleida 

 Tel. 973 24 81 00 Distància: 14,4 km 

Imatge 3 Mapa recorregut Benavent de Segrià - Hospital Universitari 
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6. SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA I BOMBERS 

6.1. Serveis de seguretat ciutadana 

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de l'EDAR de 

Benavent de Segrià, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat 

locals o autonòmics. El municipi de Benavent de Segrià no disposa d'un servei de 

Policia Local propi, per tant, a continuació s'adjunta la informació corresponent a la 

Comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra més propera a la 

ubicació de l'obra. 

 

 Comissaria de Lleida:   

Carrer de Sant Hilari, 38, 25008 Lleida  

Tel. 973 70 00 50, Distància: 10,1 km 

Imatge 4 Mapa de situació de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Lleida 
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6.2. Serveis de bombers 

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major 

(incendi forestal o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels 

treballadors i de la mateixa obra, pot resultar necessari contactar amb els serveis de 

bombers més propers a la ubicació d'aquesta. A continuació s'adjunten les dades 

referents al parc de bombers més proper a l'obra, així com un mapa d'ubicació del 

mateix. 

 

Parc de bombers de Balaguer;    

Parc del Reial, 0, 25600 Balaguer, Lleida 

Tel. 973 451 264 Distància: 25.4 km 

 
Imatge 5 Mapa d'ubicació del parc de bombers de Balaguer 
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7.  ÀREES AUXILIARS 

7.1. Centrals i plantes 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra. En el trànsit 

de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l‟ordre, abalisament i 

senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 

gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 

L‟accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 

seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 

de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 

situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 

de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 

cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d‟1 m d‟altura 

i topall per a rodadura de vehicles. 

La construcció de l‟estacada destinada a la contenció i separació d‟àrids, serà ferma i 

arriostrada en previsió de bolcades. 

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l‟efecte de la pressió. La boca 

de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 

La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d‟1 m d‟altura. L‟accés 

mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 

a partir de 2 m de l‟arrancada. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 

instruccions del fabricant o importador. 

  

7.2. Tallers 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l‟obra.  

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 

mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o 
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materials): 3 m d‟altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per 

treballador. 

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 

senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 

d‟1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 

de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 

màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 

recorregut de l‟òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 

radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 

disposaran de mitjans portàtils d‟extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 

suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d‟1,90 m 

sobre el nivell del paviment. 

La intensitat mínima d‟il·luminació, en els llocs d‟operació de les màquines i equips, 

serà de 200 lux. La il·luminació d‟emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 

una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d‟energia serà independent del sistema 

normal d‟il·luminació. 

L‟accés, als diferents tallers provisionals d‟obra, ha de restar restringit exclusivament al 

personal adscrit a cada un d‟ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 

prohibida la presència de tota persona en el radi d‟actuació de càrregues suspeses, 

així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 

o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 

inferior, disposarà de barana reglamentària d‟1 m d‟altura. 

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 

susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 

senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 

conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d‟extracció 

localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l‟atmosfera. En els 

tallers tancats, el subministrament d‟aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 

de 30 a 50 m3, llevat que s‟efectuï una renovació total d‟aire diversos cops per hora 

(no inferior a 10 cops). 
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7.3. Zones d'apilament. Magatzems 

Els materials emmagatzemats a l‟obra, hauran de ser els compresos entre els valors 

"mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 

de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d‟accident. 

Els Mitjans Auxiliars d‟Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 

manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 

planificació dels treballs. 

Les zones d‟apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 

adequadament. 

De forma general el personal d‟obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 

formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 

forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 

amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 

responsabilitats durant les maniobres. 

  

8. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l‟obra de conformitat amb 

les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d‟altres 

residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 

construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 

considerar tant en la fase de projecte com en la d‟execució material de l‟obra i/o 

l‟enderroc o desconstrucció. 

Al projecte s‟ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 

s‟originaran per tal que el Contractista triï el lloc més adequat on portaran els seus 

residus de construcció. 

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 

això comporti. 

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 

detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 

contaminants, es buidaran prèviament i s‟aïllaran els productes corresponents de 

l‟excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 

autoritzat. 
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9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d‟assegurar-se per mediació de l‟Àrea d‟Higiene 

Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 

contaminants dels residus o materials emprats a l‟obra, que puguin generar 

potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 

al seu contacte i/o manipulació. 

L‟assessoria d‟Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 

propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 

materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 

d‟adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 

Als efectes d‟aquest projecte, els paràmetres de mesura s‟establirà mitjançant la 

fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 

contaminació d‟agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 

exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s‟expressa amb un nivell de 

contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 

9.1. Manipulació 

En funció de l‟agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d‟exposició i de les 

possibles vies d‟entrada a l„organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 

seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 

condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 

singular a: 

 Amiant. 

 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 

 Sílice. 

 Vinil. 

 Urea formol. 

 Ciment. 

 Soroll. 

 Radiacions. 

 Productes tixotròpics (bentonita) 

 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 

 Gasos liquats del petroli. 

 Baixos nivells d‟oxigen respirable. 
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 Animals. 

 Entorn de drogodependència habitual. 

 

9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l‟obra etiquetats de forma clara, indeleble 

i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 

L‟etiqueta ha de contenir: 

 Denominació de la substància d‟acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 

 Nom comú, si és el cas. 

 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d‟un preparat, el nom 

químic de les substàncies presents. 

 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 

preparat perillós. 

 Pictogrames i indicadors de perill, d‟acord amb la legislació vigent. 

 Riscos específics, d‟acord amb la legislació vigent. 

 Consells de prudència, d‟acord amb la legislació vigent. 

 El número CEE, si en té. 

 La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l‟importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 

fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 

primer lliurament. 

Les condicions bàsiques d‟emmagatzematge, apilament i manipulació d‟aquests 

materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 

de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 

presència de comburents i la prohibició de fumar. 

Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 

El possible punt d‟ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 

d‟apilament. 

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
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reproducció 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 

eficaç. 

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 

l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió de contactes amb la pell. 

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, 

ulleres i màscara de respiració) que assegurin l‟estanquitat de l‟usuari, en previsió 

de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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10. CONDICIONS DE L'ENTORN 

Ocupació del tancament de l’obra 

S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d‟obres, l‟àmbit pot ser permanent al llarg de 

tota l‟obra o que pot ser necessari distingir entre l‟àmbit de l’obra (el de projecte) i 

l‟àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 

vehicles i vianants o l‟accés a edificis i guals. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació de 

l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 

fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament dibuixats en 

plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

Situació de casetes i contenidors 

Es col·locaran, preferentment, a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra. 

Si per les especials característiques de l‟obra no és possible la ubicació de les casetes 

a l‟interior de l‟àmbit delimitat pel tancament de l‟obra, ni és possible el seu trasllat dins 

d‟aquest àmbit, ja sigui durant tota l‟obra o durant alguna de les seves fases, 

s‟indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l‟aparcament de vehicles d‟obra, 

es situaran segons s‟indica en l‟apartat “Àmbit d‟ocupació de la via pública”. 

 

10.1. Serveis afectats 

Per a l‟execució del projecte no s‟han trobat afeccions relatives a altres serveis. Tot i 

això, el Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 

sol·licitarà dels titulars d‟obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d‟abonament independent. 

10.2. Servituds 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s‟incorporen els 

aspectes relatius a l‟existència de  possibles servituds en matèria d‟aigües, de pas, de 

mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
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intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 

asseguren l‟exhaustivitat ni l‟exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 

per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 

Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 

extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 

disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 

objecte d‟abonament independent. 

10.3. Característiques meteorològiques 

El clima és Mediterrani Continental Sec amb una distribució de la precipitació irregular i 

un total anual escàs. 

Les dades mes significativess al municipi de Benavent de Segrià són: 

 Temperatura mitjana de 13.5º. 

 Pluja mitjana de 327 mm. 

 Tipus clima: sec 

10.4. Característiques del terreny 

En concret, la parcel·la estudiada es troba sobre mantells al·luvials amb conglomerats 

de graves amb matriu sorrenca i argilosa. 

Bàsicament, poden trobar-se els següents tipus de dipòsits als voltants de la zona 

d‟estudi. 

 Dipòsits fluvials de riu trenat de procedència pirinenca. Es troba habitualment a 

170 m sobre el nivell del Segre.  

 Gresos i argiles vermelles amb guix.  

 Blocs, graves, sorres i argiles. Ventalls al·luvials correlacionables amb les 

terrasses fluvials Qt2. Edat: Plistocè superior. 

 Lutites amb intercalacions de gresos.  

 Conglomerats que formen bancs lenticulars acanalats.. 

 Dipòsits al·luvials-col·luvials. Graves amb matriu sorrenca i argilosa.  
 
La pendent a la zona de projecte és molt poc pronunciada i els materials predominants 

són de tipus al·luvial-col·luvial amb matriu sorrenca i argilosa 
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11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l‟inici de les activitats constructives n‟haurà de 

perfilar l‟anàlisi de cada una d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre). 

11.1. Procediments d'execució 

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d‟execució, 

hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 

de l‟obra. 

11.2. Ordre d'execució dels treballs 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l‟autor del 

projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 

d‟ajustar, durant l‟execució de l‟obra, l‟organització i planificació dels treballs a les 

seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 

l‟execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 

activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 

mitjans a emprar. 

11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 

distints talls de l‟obra, s‟han tingut en compte els següents aspectes: 

LLISTA D‟ACTIVITATS : Relació d‟unitats d‟obra. 

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 
d‟unes unitats respecte a altres. 

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 
temporals per a l‟execució de 
cadascuna de les unitats d‟obra. 

De les dades així obtingudes, s‟ha establert, en fase de projecte, un programa general 

orientatiu, en el qual s‟ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 

(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s‟ha realitzat la 

programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 

introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 

Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS 

O INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

Tot projecte constructiu o disseny d‟equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 

utilitzar a l‟obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s‟integrarà en el 

procés constructiu, sempre d‟acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 

15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de 

las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d‟octubre)  „Reglas generales de seguridad 

para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques 

de l‟Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques 

de l‟Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 

Europees, d‟aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

 

13. MEDIAMBIENT LABORAL 

13.1. Agents atmosfèrics 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l‟obra i 

quines condicions s‟hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se‟n derivin. 

13.2. Il·luminació 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 

hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 

respecte a la utilització d‟il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 

nocturns o sota rasant. 

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 

els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 

d‟intensitat. 

En els locals amb risc d‟explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 

emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 

En els llocs de treball en els que una fallida de l‟enllumenat normal suposi un risc per 

als treballadors, es disposarà d‟un enllumenat d‟emergència d‟evacuació i de 

seguretat. 

Les intensitats mínimes d‟il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 

amb la construcció, seran els següents: 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 22 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

13.3. Soroll 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 

reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 

la construcció: 

Compressor .................. 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................. 82 dB 
Formigonera petita < 500 lts. .................. 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................. 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................. 103 dB 
Martell pneumàtic (a l‟aire lliure) .................. 94 dB 
Esmeriladora de peu .................. 60-75 dB 
Camions i dumpers .................. 80 dB 
Excavadora .................. 95 dB 
Grua autoportant .................. 90 dB 
Martell perforador .................. 110 dB 
Mototrailla .................. 105 dB 
Tractor d‟orugues .................. 100 dB 
Pala carregadora d‟orugues .................. 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................. 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d‟impacte .................. 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................. 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................. 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 

Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 

seran, en ordre d‟eficàcia: 

1er.- Supressió del risc en origen. 

2on.- Aïllament de la part sonora. 

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o els nivells de 

risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
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mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives 

  

13.4. Pols 

La permanència d‟operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 

afeccions: 

 Rinitis 

 Asma bronquial 

 Bronquitis destructiva 

 Bronquitis crònica 

 Efisemes pulmonars 

 Neumoconiosis 

 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

La patologia serà d‟un o d‟altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 

concentració i el temps d‟exposició. 

En la construcció és freqüent l‟existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 

que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 

neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d‟amiant en suspensió, 

necessitarà d‟un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 

present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 

especialitzades. 

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 

trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 

de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula: 

2

10

2 


SiO
C  [mg/m3] 

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 

respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l‟existent en 

l‟ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 

expeses amb l‟aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
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Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 

següents: 

 Escombrat i neteja de locals 

 Manutenció de runes 

 Demolicions 

 Treballs de perforació 

 Manipulació de ciment 

 Raig de sorra 

 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

 Esmerilat de materials 

 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

 Plantes de matxuqueix i classificació 

 Moviments de terres 

 Circulació de vehicles 

 Polit de paraments 

 Plantes asfàltiques 

 

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 

contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d‟aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d‟aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d‟aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d‟estimar la magnitud o nivells del risc, 

les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 

condicions, l‟organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 

finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 

mesures de prevenció a l‟origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 

individual, formatives i informatives. 

  

13.5. Ordre i neteja 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d‟indicar com pensa fer front a les 

actuacions bàsiques d‟ordre i neteja en la materialització d‟aquest projecte, 

especialment pel que fa a: 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d‟apilament. 

3er.- Normalització interna d‟obra dels tipus de recipients i plataformes de 

transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d‟obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 

seva utilització. Pla d‟evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d‟encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 

matèria. Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d‟equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 

suport provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d‟ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d‟ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 

treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 

relatiu al manteniment de l‟ordre i neteja inherents a l‟operació realitzada. 

En els punts de radiacions el consultor hauria d‟identificar els possibles treballs on es 

poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
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14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 

preventiu, s‟ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 

en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 

que no es realitza”. 

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 

primer i més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 

 Col·locar el material ordenat i en cas d‟apilat estratificat, que aquest es realitzi 

en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-

se. 

 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 

embuatada en empenya i turmells. 

 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 

pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 

l‟espatlla. 

 S‟utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 

cada tipus de material. 

 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 

part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

 Si durant la descàrrega s‟utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 

potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 

el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l‟elaboració del Pla de 

Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 

 Automatització i mecanització dels processos. 

 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 

 Utilització d‟ajudes mecàniques. 

 Reducció o redisseny de la càrrega. 

 Actuació sobre l„organització del treball. 

 Millora de l‟entorn de treball. 
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Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 

 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 

 Ús correcte dels equips de protecció individual. 

 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 

l‟exposició al risc d‟accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 

treball de l‟operari, estiguin a la mateixa alçada en què s‟ha de treballar amb 

ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre 

sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 

manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 

material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida 

del material i l‟emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 

contenidors o palets, en lloc de portar-los d‟un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d‟ajudants que recullin i traginin els materials, si 

això comporta ocupar els oficials o caps d‟equip en operacions de 

manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per 

l‟avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 

manipular. 

 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

Per a l‟hissat manual de càrregues la totalitat del personal d‟obra haurà rebut la 

formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 
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3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l‟esquena dreta. 

5è.- Subjectar l‟objecte fermament. 

6è.-  L‟esforç d‟aixecar l‟han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 

cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s‟actuarà segons 

els següents criteris preventius: 

  Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l‟altura de l‟espatlla. 

 Avançarà desplaçant les mans al llarg de l‟objecte, fins arribar al centre de 

gravetat de la càrrega. 

 Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l‟espatlla. 

 Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l‟extrem 

davanter aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l‟objecte pesat a aixecar, per a eliminar 

arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 

Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 

un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de 

tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d‟un codi de senyals quan s‟ha d‟aixecar un objecte 

entre uns quants, per a suportar l‟esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 

sistema a condició que sigui conegut o convingut per l‟equip. 

  

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 

tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 

seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 

ve integrat, de fàbrica, en l‟equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 

de tal manera que s‟interposi, o apantalli els riscos d‟abast o  simultaneïtat de l‟energia 

fora de control, i els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips 
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o ferramentes pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les 

conseqüències d‟accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 

distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d‟utilització i 

manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 

seguiment i control d‟ús. 

 

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 

de Protecció Col·lectiva, el conjunt d‟elements associats, incorporats al sistema 

constructiu, de forma provisional i adaptada a l‟absència de protecció integrada de 

major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 

temporal de qualsevol tipus d‟energia fora de control, present en l‟ambient laboral, amb 

els treballadors, personal aliè a l‟obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 

pròximes a la seva àrea d‟influència, anul·lant o reduint les conseqüències d‟accident. 

La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 

necessitat d‟una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 

el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 

En absència d‟homologació o certificació d‟eficàcia preventiva del conjunt d‟aquests 

Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 

i relació dels Protocols d‟Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 

als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 

Protecció Col·lectiva. 

Els SPC més rellevants previstos per a l‟execució del present projecte són els indicats 

en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-

MESURES 

  

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d‟Equips de 

Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 

pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 

conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 

fora de control, d‟intensitat inferior a la previsible resistència física de l‟EPI. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 30 

La seva utilització haurà de quedar restringida a l‟absència de garanties preventives 

adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d‟eficàcia equivalent. 

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 

harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 

 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 

individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 

recepció signat pel beneficiari. 

En els casos en què no existeixin normes d‟homologació oficial, els equips de 

protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 

triats d‟entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 

respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s‟haurà de comptar amb el 

vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 

de la Direcció d‟Obra o Direcció Facultativa/Direcció d‟Execució. 

Al magatzem d‟obra hi haurà permanentment una reserva d‟aquests equips de 

protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 

que se‟n produeixi, raonablement, la seva carència. 

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 

la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d‟obra, etc. 

Els EPI més rellevants, previstos per a l‟execució material del present projecte són els 

indicats en l‟annex d‟aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-

AVALUACIÓ-MESURES 

 

18. RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s‟ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 

obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D‟acord amb aquesta llei, la 

presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 

següents casos: 

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 

del procés o l‟activitat, per la concurrència d‟operacions diverses que es 

desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 

la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 

preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l‟obra, es 
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desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 

1627/97. 

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 

perillosos o amb riscos especials. 

c) Quan la necessitat d‟aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 

condicions de treball detectades. 

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 

forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 

d‟activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 

especials, definits a l‟annex II del RD 1627/97:  

1. Treballs amb riscos especialment greus d‟enterrament, enfonsament o caiguda 

d‟altura, per les particulars característiques de l‟activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats, o l‟entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l‟exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d‟especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 

obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d‟alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d‟ofegament per immersió. 

6. Obres d‟excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en caixons d‟aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l‟ús d‟explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
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19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l‟obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 

que demanda de l‟atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 

exterior afectat per l‟obra. En el primer cas són d‟aplicació les prescripcions establertes 

per el Reial Decret 485/1997, de 14 d‟abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 

vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 

Carreteres i no és objecte de l‟Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou 

la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l‟obra quan aquesta 

mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 

immediació d‟aquest tràfic. 

S‟ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 

malgrat això la seva observació quan és l‟apropiada i està ben col·locada, fa que 

l‟individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 

entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l‟obligatorietat 

d‟utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 

façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 

treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 

d‟utilitzar-se sempre que l‟anàlisi dels riscos existents, les situacions d‟emergència 

previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 

 Cridar l‟atenció dels treballadors sobre l‟existència de determinats riscos, 

prohibicions o obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 

d‟emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 

instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 

perilloses. 

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 

tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d‟utilitzar-se quan, mitjançant 

aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 

dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
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Així mateix, segons s‟estableix en el R.D. 1627/97, s‟haurà de complir que: 

 Les vies i sortides específiques d‟emergència hauran de senyalitzar-se 

conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 

fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d‟estar 

senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 

senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 

suficient. 

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 

percepció de les senyals o panells de senyalització. 

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l‟altura de la vista. 

 Quan existeixin línies d‟estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l‟obra 

haguessin de circular sota l‟estesa elèctrica s‟utilitzarà una senyalització 

d‟advertència. 

La implantació de la senyalització i balisament s‟ha de definir en els plànols de l‟Estudi 

de Seguretat i Salut i s‟ha de tenir en compte en les fitxes d‟activitats, al menys 

respecte els riscos que no s‟hagin pogut eliminar. 

  

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

L‟accés a l‟EDAR es realitzarà des de la carretera LP-9221 i el camí de les forques. No 

es preveu cap afecció de la via pública. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 

provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 

senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 

modificacions que comporti la implantació de l‟obra i la seva execució, diferenciant, si 

és cas, les diferents fases d‟execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 

determina la Normativa per a la informació i senyalització d‟obres al municipi i la 

Instrucció Municipal sobre la instal·lació d‟elements urbans a l‟espai públic de la ciutat 

que correspongui. 

Quan correspongui, d‟acord amb les previsions d‟execució de les obres, es 

diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l‟obra, els àmbits 

de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d‟accés a edificis i 
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guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 

cadascuna de les fases. 

És obligatori comunicar l‟inici, l‟extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 

de la circulació de vehicles provocades per les obres, als Bombers i a l‟Autoritat que 

correspongui. 

Quan calgui prohibir l‟estacionament en zones on habitualment és permès, es 

col·locarà el cartell de „SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 

dies d‟antelació a l‟inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 

l‟Autoritat que correspongui. 

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 

corresponent. 

No es podrà començar l‟execució de les obres sense haver procedit a la implantació 

dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 

SEGURETAT aprovat. 

El contractista de l‟obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 

elements de protecció implantats. 

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  

20.1. Normes de Policia 

 Control d’accessos 

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l‟obra, conformats els 

tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 

col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 

el procés per al control d‟entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 

maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 

garanteixi l‟accés únicament a persones autoritzades. 

Quan la delimitació de l‟obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 

circumstàncies de l‟obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l‟accés 

controlat a les instal·lacions d‟ús comú de l‟obra, i haurà d‟assegurar que les 

entrades a l‟obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 

puguin presentar riscos 
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 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d‟obra, el valor dels materials 

emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 

per garantir l‟accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 

per a l‟obra i l‟intrusisme a l‟interior de l‟obra en tallers, magatzems, vestuaris i 

d‟altres instal·lacions d‟ús comú o particular. 

20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 

 Ocupació del tancament de l’obra 

S‟entén per àmbit d‟ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 

protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s‟especificarà la delimitació 

de l‟àmbit d‟ocupació de l‟obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les 

diferents fases de l‟obra. L‟àmbit o els àmbits d‟ocupació quedaran clarament 

dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 

L‟amplada màxima a ocupar serà proporcional a l‟amplada de la vorera. L‟espai 

lliure per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l‟amplada de la vorera 

existent. 

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des 

de la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l‟amplada de la vorera, si no 

queda al menys una fra ja d‟amplada mínima d‟un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants. 

Quan, per l‟amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 

d‟un metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l‟execució dels 

treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 

centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d‟un metre (1 m). Per a 

l‟enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 

la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d‟objectes despresos 

de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 

cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d‟un metre (1 m) 

d‟amplada podrà ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, 

s‟haurà de delimitar i protegir amb tanques l‟àmbit del pas de vianants. 
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 Situació de casetes i contenidors. 

S‟indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d‟obra, se 

situaran en una zona propera a l‟obra que permeti aplicar els següents criteris: 

o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d‟un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

o A la vorera, deixant un pas mínim d‟un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

per a pas de vianants per la zona d‟aparcament de la calçada sense envair 

cap carril de circulació. 

o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d‟aparcament de 

la calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com 

a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

o Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

Només podran estar emplaçats a l‟àmbit de l‟obra. 

 Canvis de la Zona Ocupada 

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l‟àmbit de domini públic es 

considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 

s‟haurà de documentar i tramitar d‟acord amb el R.D. 1627/97. 

 

20.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 

 Tanques 

Situació Delimitaran el perímetre de l‟àmbit de l‟obra o, en ordenació entre 

mitgeres, tancaran el front de l‟obra o solar i els laterals de la part de 

vorera ocupada. 

Tipus de 
tanques 

Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d‟obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

Les empreses promotores podran presentar a l‟Ajuntament per a la 

seva homologació, si s‟escau, el seu propi model de tanca per tal 

d‟emprar-lo en totes les obres que facin. 
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s‟admeten per a 

proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

En cap cas s‟admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 

delimitacions provisionals de zones de risc. 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants 

en tot el seu perímetre. 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu 

estat original. 

 Accés a l’obra 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d‟accés independent per a 

vehicles i per al personal de l‟obra. 

No s‟admet com a solució permanent d‟accés la retirada parcial del 

tancament. 

 

20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 

Vigilància Personal responsable de l‟obra s‟encarregarà de dirigir les operacions 
d‟entrada i sortida, avisant els vianants a fi d‟evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l‟àmbit del tancament de l‟obra no podran estacionar-se 
vehicles ni maquinària de l‟obra, excepte a la reserva de càrrega i 
descàrrega de l‟obra quan existeixi zona d‟aparcament a la calçada. 

  

Camions en 
espera 

Si no hi ha espai suficient dins de l‟àmbit del tancament de l‟obra per 
acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai 
adequat a aquest fi fora de l‟obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d‟acord amb la 
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i 
transport interior de l‟obra. 
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 Càrrega i descàrrega 

Les operacions de càrrega i descàrrega s‟executaran dintre l‟àmbit del tancament 

de l‟obra. Quan això no sigui possible, s‟estacionarà el vehicle en el punt més 

proper a la tanca de l‟obra, es desviaran els vianants fora de l‟àmbit d‟actuació, 

s‟ampliarà el perímetre tancat de l‟obra i es prendran les següents mesures: 

 S‟habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d‟un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m) d‟ample per a la vorera o per a la zona 

d‟aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 

suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 

prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 

delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 

correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l‟àmbit d‟operacions o el vehicle, 

formarà una franja de protecció l‟amplada de la qual dependrà del tipus de 

productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d‟Obra prèvia 

consulta al Coordinador de Seguretat de l‟obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 

metàl·liques es netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d‟evitar abocaments 

sobre la calçada. 

  

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l‟obra, aprofitant la 

força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o 

mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que 

hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d‟evitar pols. Les 

canonades o cintes d‟elevació i transport de material es col·locaran 

sempre per l‟interior del recinte de l‟obra. 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l‟àmbit de domini 

públic, excepte si és per a un termini curt i si s‟ha obtingut un permís 

especial de l‟Ajuntament, i sempre s‟ha de dipositar en tremuges o en 

contenidors homologats. 
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Si no es disposa d‟aquesta autorització ni d‟espais adequats, les terres 

es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació 

immediata. 

A manca d‟espai per a col·locar els contenidors en l‟àmbit del tancament 

de l‟obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la 

tanca, deixant un pas per als vianants d‟un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) d‟amplada com a mínim. 

S‟evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 

contenidor. 

Els contenidors, quan no s‟utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d‟evitar la producció de pols, 

i el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en 

els transports dels contenidors. 

 

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 

Al PLA DE SEGURETAT s‟especificaran, per cada fase d‟obra, les mesures i 

proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 

caiguda d‟objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 

vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l‟obra i la vorera o zona de pas 

de vianants o vehicles. 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 

construcció a realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m 

d‟alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l‟estructura 

vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada 

en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l‟alçada de l‟obra, des de 

l‟entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 

caiguda d‟objectes i la propagació de pols. 
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Xarxes Sempre que s‟executin treballs que comportin perill per als vianants, 

pel risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 

protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 

perimetrals a totes les façanes. 

Grues torre: En el PLA DE SEGURETAT s‟indicarà l‟àrea de funcionament del braç i 

les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o 

del tancament de l‟obra. 

 El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 

aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 

mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 

  

20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 

 Neteja 

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l‟espai públic afectat per l‟activitat 

de l‟obra i especialment després d‟haver efectuat càrregues i descàrregues o 

operacions productores de pols o deixalles. 

Es vigilarà especialment l‟emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la 

xarxa viària a la sortida dels camions de l‟obra. A tal fi, es disposarà, abans de la 

sortida del tancament de l‟obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 

1 m, com a mínim, sobre la qual s‟aturaran els camions i es netejaran per reg amb 

mànega cada parella de rodes. 

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 

 Sorolls. Horari de treball 

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 

Fora d‟aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 

més enllà d‟allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d‟aquest 

horari hauran de ser específicament autoritzades per l‟Ajuntament. 

Excepcionalment i amb l‟objecte de minimitzar les molèsties que determinades 

operacions poden produir sobre l‟àmbit públic i la circulació o per motius de 

seguretat, l‟Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s‟executin en dies no 

feiners o en un horari específic. 
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 Pols 

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.  

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 

produir pols. 

En el tall de peces amb disc s‟hi afegirà aigua. 

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 

servei de prevenció, els procediments de treball per a l‟emmagatzematge i retirada de 

cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l‟obra. 

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 

subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

 

20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 

 Senyalització i protecció 

Si el pla d‟implantació de l‟obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 

reducció de vials de circulació, s‟aplicaran les mesures definides a la Norma de 

Senyalització d‟Obres 8.3. 

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 

Es respectaran les següents dimensions mínimes: 

- En cas de restricció de la vorera, l‟amplada de pas per a vianants no serà inferior 

a un terç (1/3) de l‟amplada de la vorera existent. 

- L‟amplada mínima d‟itineraris o de passos per a vianants serà d‟un metre i 

quaranta centímetres (1,40 m). 

 Elements de protecció 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s‟hagin d‟habilitar es protegiran, 

pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 

enganxades a terra, d‟una alçada mínima d‟un metre (1 m) amb 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 22. Estudi de seguretat i salut. Memòria 42 

travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la 

base. L‟alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 

centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran 

preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no 

podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 

col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 

totalment planes i sense ressalts. 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques 

de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 
 Enllumenat i abalisament lluminós 

Els senyals i els elements d‟abalisament aniran degudament il·luminats encara 

que hi hagi enllumenat públic. 

S‟utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la 

senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d‟abalisament. 

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de 

tot el tram (intensitat mínima 20 lux). 

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 

abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu 

perímetre exterior. 

La delimitació d‟itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 

metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu 

perímetre. 

 Abalisament i defensa 

Els elements d‟abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 

designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 

criteri d‟ubicació d‟elements d‟abalisament i defensa:  

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 

tancament de l‟obra. 
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b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 

contigus a passos provisionals per a vianants. 

c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d‟un carril, per tot un carril o 

per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 

per salvar l‟obstacle de les obres. 

e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 

provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que 

hi havia abans de les obres. 

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d‟alta densitat de 

circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d‟un 

vehicle de l‟itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors 

(desplaçament o enderroc del tancament de l‟obra o de baranes de protecció de 

pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l‟existència de 

desnivells, etc..,). 

Quan l‟espai disponible sigui mínim, s‟admetrà la col·locació d‟elements de defensa 

TD – 2. 

 Paviments provisionals 

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 

les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 

entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 

vorera i una barana fixa de protecció. 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

Si la via o vies de l‟entorn de l‟obra estan adaptades d‟acord amb el que disposa el 

Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 

provisionals compliran les següents condicions mínimes: 

- Alçada lliure d‟obstacles de 2,10 m. 

- En els canvis de direcció, l‟amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 

un cercle d‟1,5 m de diàmetre. 

- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
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- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 

2%. 

- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 

de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

- Els guals tindran una amplada mínima d‟un metre i vint centímetres (1,20 m) i un 

pendent màxim del 12%. 

Si hi ha itinerari alternatiu, s‟indicarà, en els punts de desviació cap a l‟itinerari 

alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d‟accessibilitat I 

una fletxa de senyalització. 

 Manteniment 

La senyalització i els elements d‟abalisament es fixaran de tal manera que 

impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 

La senyalització, l‟abalisament, els paviments, l‟enllumenat i totes les proteccions 

dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 

perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o 

de seguretat. 

Els passos i itineraris es mantindran nets. 

 Retirada de senyalització i abalisament 

Acabada l‟obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 

implantats. 

El termini màxim per a l‟execució d‟aquestes operacions serà d‟una setmana, un 

cop acabada l‟obra o la part d‟obra que exigís la seva implantació. 

  

20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 

 Arbres i jardins 

Al PLA DE SEGURETAT s‟assenyalaran tots els elements vegetals i l‟arbrat 

existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L‟Entitat 

Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 

Mentre durin les obres es protegirà l‟arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 

puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d‟un (1) metre de zona 

no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 

estiguin sempre lliures d‟elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
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S‟hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 

de l‟exterior de la zona d‟obres. 

Els escossells que quedin inclosos dins l‟àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 

s‟hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 

 Parades d’autobús, quioscos, bústies 

A causa de la implantació del tancament de l‟obra, ja sigui, perquè queden al seu 

interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional 

de parades d‟autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats 

a l‟espai públic. 

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 

emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 

corresponents per tal de coordinar les operacions. 

 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

21.1. Riscos de danys a tercers 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 

persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 

 Caiguda al mateix nivell. 

 Atropellaments. 

 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

 Caiguda d'objectes. 

  

21.2. Mesures de protecció a tercers 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 

que transiten pels voltants de l'obra: 

 Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 

separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 

 Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 

s‟instal·larà un passadís d‟estructura consistent en l‟assenyalament, que haurà de 

ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
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Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 

voladís de material resistent. 

 Si fos necessari ocupar la vorera durant l‟aplec de materials a l‟obra, mentre duri 

la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l‟interior del 

passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d‟afectació de la maniobra, 

amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d‟àrees i es col·locaran 

llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la situació 

de perill. 

 En funció del nivell d‟intromissió de tercers a l‟obra, es pot considerar la 

conveniència de contractar un servei de control d‟accessos a l'obra, a càrrec d‟un 

Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 

obra són: 

 Incendi, explosió i/o deflagració. 

 Inundació. 

 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

 Enfosament de càrregues o aparells d‟elevació. 

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 

al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d‟Emergència Interior“, cobrin les següents 

mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d‟altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 
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PLEC DE CONDICIONS 

1. Definició i abast del plec 

1.1. Identificació de les obres 

El present Projecte Constructiu té per objecte la construcció d’una EDAR al municipi 

de Benavent de Segrià per a depurar les aigües residuals del nucli urbà de la població.  

 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 

Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 

Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 

riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 

de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 

treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 

de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 

qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 

condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 

a) Tots aquells continguts al: 

 Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 

confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 

Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 

obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

 ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 

d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de 

Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 

Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 

Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 

per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 

moment de l’oferta. 
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1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 

‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 

d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 

del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 

realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 

hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; 

identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a 

l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 

riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions 

tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 

seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 

legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques 

pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran  

de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació de 

les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la 

Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.  

Amidaments:  De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 

hagin estat definits o projectats. 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 

execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 

del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 

amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 

adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
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realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 

tingui que materialitzar. 

El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 

Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 

són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 

La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 

estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 

Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 

Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 

l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 

la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 

tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 

i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 

Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 

modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 

documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 

contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 

obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 

documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 

en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 

Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 

Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 

les Prescripcions Tècniques Generals. 

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 

ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 

de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 

Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
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2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 

constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 

l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 

1. Evitar els riscos. 

2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 

3. Combatre els riscos en el seu origen. 

4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 

dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball 

i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva 

i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 

cap. 

7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 

tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions 

socials i la influència dels factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 

individual. 

9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 

persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 

impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 

sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 

títol. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase 

de Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
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2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 

Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació 

prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de 

Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 

pertinents. 

3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 

intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de 

l'obra. 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació 

del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 

les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material 

de les mateixes. 

5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 

Promotor de les seves responsabilitats. 

6. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les 

preceptives llicències i autoritzacions administratives. 

7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin 

en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, 

degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap 

baix, equivalents. 

 

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 

Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 

i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 

concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa/Direcció d’Execució. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 

del Projecte: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 

el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la 
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Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en 

particular: 

i. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 

amb la  finalitat de planificar les diferents feines o fases de 

treball que es desenvolupin simultània o successivament. 

ii. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  

o fases de treball. 

2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li 

cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 

estudi i elaboració del projecte d'obra.  

3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar 

o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 

Salut d'Obra: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat 

pel Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i 

treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant 

l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva 

(Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i 

d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o 

fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 

successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 

treballs o fases de treball.  

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, 

si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin 

de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 

que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 

(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
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particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 

R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 

Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint 

en compte les seves condicions d'accés, i la determinació de 

les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels 

mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control 

periòdic de les instal·lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 

afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones 

d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i 

deixalles. 

h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de 

temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o 

fases de treball. 

i) La informació i coordinació entre els contractistes, 

subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de 

treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de 

l'obra. 

3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, 

si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció 

Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 

Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
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5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 

mètodes de treball. 

6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a 

l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 

respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff 

assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 

col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució 

material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com 

a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de 

l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió 

executiva que calgui. 

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 

responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i 

mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 

subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 

tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 

col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 

documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i 

Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció 

Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 

tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 

treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de 

col·laboracions parcials. 
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2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 

Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 

estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 

defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions 

del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 

Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 

funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 

executada i de la seva qualitat. 

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 

Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 

terrenys i de l’estructura projectada a les característiques geotècniques 

del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 

productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves 

precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions 

ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta 

execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i 

dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 

el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 

Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la 

correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 

Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el 

mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 

seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 

exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 

Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 

disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 

seu Estudi de Seguretat i Salut. 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 22 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 12 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 

prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 

de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de 

Seguretat, amb els visats que siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 

d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 

Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 

els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 

Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 

promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, 

assumeix contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en 

condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 

o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 

Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

Definició de Subcontractista: 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 

davant  el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 

determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 

Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 

execució. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 

Subcontractista: 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, 

directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la 
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legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del 

Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 

condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 

qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el 

Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 

professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 

condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 

en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 

Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 

seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 

d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 

importància ho requereixi. 

5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 

instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 

l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà 

incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 

especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 

presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del 

Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de 

Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de 

l’obra. 

9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de 

la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 

10 del R.D. 1627/1997: 

i. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 
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ii. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos 

laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan 

referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 

l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en 

conseqüència complir el R.D.171/2004, i també complir les 

disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 

1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

iii. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 

autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel 

que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

iv. Atendre les indicacions i complir les instruccions del 

Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 

de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de 

l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de 

Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 

que hagin contractat. 

11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran 

solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 

de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 

42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la 

normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses 

Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà 

als Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als 

treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva 

activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 

Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves 

obligacions en matèria d’informació i formació respecte als 

treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els 

Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els 

medis necessaris de coordinació.  
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15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 

Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i 

al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels 

treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 

intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 

integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets 

servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom 

del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del 

Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 

exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  

l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements 

contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 

Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 

ostentaran successivament la prelació de representació del 

Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat 

de l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el 

seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del 

Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les 

mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 

normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió 

de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de 

facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 

formació, informació i capacitació del personal, conservació i 

reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 

càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 

especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 

horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 

objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 

recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
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ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 

estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 

d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, 

grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 

general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 

companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 

caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 

vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de 

treball. 

21. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim 

amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents 

a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada 

capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la 

realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i 

no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat 

General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i 

Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 

independència de qualsevol altre requisit formal. 

22. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que 

aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, 

accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de 

seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància 

d'aquestes circumstàncies. 

23. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 

necessària per a  cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per 

motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i 

prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per 

omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, 

del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 

i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

24. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots 

els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de 

Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  
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 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de 

Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció 

d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap 

d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de 

Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 

concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer 

constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a 

reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut 

de l'obra. 

25. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els 

seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran 

responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels 

propis treballadors Autònoms.  

26. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament 

perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i 

reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 

incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 

l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les 

oficines d'obra. 

27. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 

d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, 

vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a 

tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

28. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 

d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 

Facultativa. 

29. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es 

realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua 

torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació 

que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 

competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia 

de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 

responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 

d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
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30. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet 

de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" 

aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu 

defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 

Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total 

coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el 

màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

31. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de 

grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons 

especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 

que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 

cadascunes de d’especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

 

2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 

personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 

treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el 

Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 

l’obra. 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en 

desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 

1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 

l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix 

pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 

d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol 

mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
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5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 

1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 

per part dels treballadors. 

6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el 

R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 

individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 

matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 

Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS): 

i. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, 

han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 

equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 

l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 

treballadors. 

ii. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment 

una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció 

individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions 

d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva 

instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i 

l'entorn del treball. 

 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que 

realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 

compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 

davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 

corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 

d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a 

Seguretat i Salut. 

2. El deure d'indicar els perills potencials. 

3. Té responsabilitat dels actes personals. 

4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 

propostes, en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 

Seguretat i Salut (PSS). 

5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la 

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 

7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós 

per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 

8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de 

Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 

suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 

permanència a l’obra.  

3. Documentació preventiva de caràcter contractual 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 

Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 

Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 

Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 

següent: 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 

2. Bases del Concurs. 

3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut 

i la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 

4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 

Salut. 
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5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de 

l’Estudi de Seguretat i Salut. 

6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de 

control Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del 

Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 

Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 

9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 

Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 

10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut 

interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 

seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 

discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 

aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 

Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 

interpretacions pertinents. 

Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 

o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 

qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 

els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 

relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 

Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 

Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 

Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 

conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 

pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 

omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 

l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 

reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 

construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 

intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
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ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en 

el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 

qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 

cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 

 

3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 

aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 

pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 

del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 

indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 

subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 

desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 

continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 

Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 

el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 

l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

 

3.3.  Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 

redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 

adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 

PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 

‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 

formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 

llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
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3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 

D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 

Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 

D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 

Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 

d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a 

disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 

Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 

Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 

representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 

considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i 

Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, 

en un termini inferior a 24 hores. 

 

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 

Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 

matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 

representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra 

o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser 

elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent 

de compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 

derivin. 

El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de 

les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 

corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 

Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 

2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 

incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 

terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap 

endossament o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin 

expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 

validesa o força o efecte algun. 
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 

representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 

contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 

representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap 

manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 

Contractista. 

No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 

privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de 

Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament 

expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 

Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 

matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 

addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 

Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 

documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de 

la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es 

dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 

podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord 

amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

 

4. Normativa legal d'aplicació 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 

normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 

no, que pugui ésser d’aplicació. 

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 

El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 

obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 

aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 
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 Convenis Col·lectius 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 

1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 

486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 

empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de 

febrer de 1999. 

 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 

Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 

 Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost 

de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, 

i les modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i 

O.27 de juliol de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 

 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març 

de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 

 Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 

2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 

 Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 

Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener 

de 1998. 

 Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 

2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada 

Parcialment per R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de 

setembre de 1995. 

 Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 

desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 

 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 

10 de novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de 

juny. BOE 21 de juny de 2001. 

 Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
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 Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 

BOE 31 de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. 

BOE 1 de maig de 1998. 

 Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 

d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. 

R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 

Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, 

per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril 

de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 

inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE de 23 d’abril de 1997. 

 Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 

Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de 

Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 

d’abril de 1997. 

 Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició 

a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE 

de 24 de maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 

3 de març de 1998. 

 Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 

relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 

d'abril. BOE 1 de maig de 2001. 

 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos 

derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 

12 de juny. BOE 18 de juny de 2003. 

 Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 

de maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 

de 16 de juny. BOE 17 de juny de 2000. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
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 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 

treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 

de 7 d’agost de 1997.  

 Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 

Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 

setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 

R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 

 Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació 

d’activitats empresarials. BOE de 31 de gener de 2004.  

 Reial Decret 337/2010, de 19 de Març, per el qual es modifiquen el 

Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener, per al qual s'aprova el 

Reglament de Serveis de la Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 

d'Agost, per al qual es desenvolupa la Llei 32/2006,de 18 d'Octubre, 

reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d'Octubre, per al qual s'estableixen 

disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. BOE 

de 23 de Març de 2010. 

  

4.2. Condicions ambientals 

 Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 

d’agost de 1940. 

 Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a 

soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 

novembre de 1989. 

  

4.3.  Incendis 

 Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 

 Ordenances Municipals  
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 Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 

preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 

  

4.4.  Instal·lacions elèctriques 

 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 

de 1969. 

 Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 

d'agost. BOE 18 de setembre de 2002. 

 Instruccions Tècniques Complementàries. 

 

4.5. Equips i maquinària 

 Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 

29 de maig de 1979. 

 Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 

de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 

 Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 

1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 

i 16 de novembre de 1981. 

 Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de 

novembre. BOE 2 de desembre de 2000. 

 Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 

d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 

1997. 

 Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 

 Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 

1987. BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. 

BOE 21 d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors 

amb màquines en fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 

de setembre de 1998. Autorització de la instal·lació d'ascensors sense 

sala de màquines. Resolució 3 d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997.  



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 22 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 29 

 ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 

836/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 

maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 

 ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 

referent a grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig 

de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 

 ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 

Protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

 

4.6. Equips de protecció individual 

 Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 

Protecció Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de 

desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per 

R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995 i complementat 

per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de setembre de 2000, i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 

maig de 1997. 

 Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 

1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 

modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, 

i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 

modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 

2002. 

 Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de 

la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 

Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 

1999). Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 

8 de setembre de 2000. 
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4.7. Senyalització  

- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut 

en el Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 

del MOPU. 

  

4.8. Diversos 

 Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost 

de 1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de 

desembre de 1981. 

 Convenis Col·lectius 

 

5. Condicions econòmiques 

5.1.  Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 

construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  

‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 

El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 

quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma 

total com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus 

sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 

d’elements o operacions de difícil previsió. 

Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 

Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 

pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 

degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni 

dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests 

efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 

l’obra com un capítol més del mateix. 

La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 

contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
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pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta 

execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i 

els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. 

Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 

d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 

inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 

Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 

partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

per cada obra.    

El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 

amb antelació a l’inicio dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 

compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 

és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 

Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 

Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 

de les obres. 

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 

mínim un any des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 

de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 

oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 

del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

  

5.4.  Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 

Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 

restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
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del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 

duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 

d’homologació com Contractista, per la mateixa 

Propietat, durant 2 anys. 

6. Condicions tècniques generals de seguretat 

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de 

Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, 

en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 

El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  

concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 

aquesta obra. 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 

Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 

 Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 

exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 

Prèvies als accidents.- 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 
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Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

 Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

 Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 

Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  

Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 

humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 

demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 

sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre: 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 
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6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 

lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 

Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 

procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 

controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present 

Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 

d’Acció Preventiva.  

2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 

Principal 

3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 

l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 

Prevenció. 

4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 

5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 

6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 

7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 

competents en matèria de Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 

Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa 

vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla 

de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 

l'empresa adjudicatària de les obres. 

El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi 

o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 

Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 

39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 

comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua 

d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 

Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 

preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 

L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la 

seva empresa,  haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats 

Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 

L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 

que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de 

l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i 

manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 

temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 

Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu 

cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà 

l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre 

de treball. 

Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 

d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 

normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències.  

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 

l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 

Medicina Preventiva. 

Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 

termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà 

d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les 

seves condicions psicofísiques. 

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors 

del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 

reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
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Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 

Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 

Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 

Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 

Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, 

com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més 

qualificat en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es 

formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, 

amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als 

centres assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del 

control de la dotació de la farmaciola. 

A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 

importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió 

Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims 

Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta 

‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra 

del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o 

concertat). 

  

6.6.  Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 

que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. 
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El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin 

com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 

S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús 

dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del 

seu treball. 

 

7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat 

dels equips, màquines i/o màquines-ferramentes 

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-

Ferramentes 

 Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, 

en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, 

etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular 

destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un 

material. 

El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per 

a funcionar solidàriament. 

 Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, 

que es comercialitza en condicions que permetin al propi operador, 

acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que 

aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 

seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat 

en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de 

Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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 Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 

d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 

especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 

seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides 

en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les 

quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 

verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. 

Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en 

lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 Nom del fabricant. 

 Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

 Tipus i número de fabricació. 

 Potència en Kw. 

 Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 

acreditada, si procedeix. 

  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 

dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en 

base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 

respecte al seu Medi Ambient de Treball. 

 

 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o 

Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 

‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 

treballadors dels Equips de treball’‘: 
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 Emmagatzematge i manteniment 

 Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 

esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de 

manteniment preventiu’‘. 

 Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 

ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 

del fabricant. 

 S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 

temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 

 L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 

d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant de 

recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 

tècnic, delegat per l’usuari. 

 

7.3. Normativa aplicable 

 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les 

màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació 
de les legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. 
Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, 
de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 
(D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat 
en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, 
de 23/7/98). 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 

 Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

 Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori 
fins l’1/1/96. 
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 Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 

 Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació 
de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 

 Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a 
utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 
26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del 
Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 
93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 

 Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat 
electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. 
Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 
126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de 
les legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. 
Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 
93/68/CEE. 
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Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

 Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

 Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 
(D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 

 

 Normativa d’aplicació restringida 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. 
d’11/5/91). 

 Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 



Projecte constructiu de l'EDAR i col·lectors de Benavent de Segrià (Lleida) 

Annex 22 Estudi de Seguretat i Salut. Plec de prescripcions tècniques 42 

 Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres 
de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

 Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables 
per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

 Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

 Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General 
de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 
17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 
8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 

 

 

 

Barcelona, juny de 2012 

L'autor del projecte 

 

 

Marcos Martinez Tello 
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Amidaments



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del projecte constructiu de l´EDAR i dels col·lectors
del municipi de Benavent de Segrià (Lleida)

AMIDAMENTS Data: 18/06/12 Pàg.: 1

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519
CAPÍTOL 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 80,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN
14593

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
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AMIDAMENT DIRECTE 60,000

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 45,000

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

19 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

21 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons
UNE-EN 813

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar
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AMIDAMENT DIRECTE 15,000

23 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

26 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

29 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara,
trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

32 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

33 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat
alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la
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xarxa, unida a l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport
metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada
(UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda
de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

7 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres deixades a la
vora i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

10 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària
2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s,
col.locat

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000

13 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

14 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

18 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

20 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

21 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

23 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

24 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada
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AMIDAMENT DIRECTE 20,000

25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

27 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

28 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

29 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519
CAPÍTOL 03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions

AMIDAMENT DIRECTE 200,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions
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AMIDAMENT DIRECTE 200,000

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519
CAPÍTOL 04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519
CAPÍTOL 05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 18/06/12

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,50uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

P- 1

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

 €5,91uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €5,16uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(CINC EUROS AMB SETZE CENTIMS)

 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 4

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

 €13,10uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

P- 5

(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 6
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €15,65uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 7

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €13,07uH1446004 Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149P- 8
(TRETZE EUROS AMB SET CENTIMS)

 €13,10uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 9
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €532,93uH144N030 Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara, homologat
segons UNE-EN 14593

P- 10

(CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €2,46uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

P- 11

(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

 €6,23uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 12

(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €5,90uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 13

(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €21,75uH145K153 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 14

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 15

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
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 €23,02uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

P- 16

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €2,45uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568

P- 17

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €14,54uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 18
(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €634,92uH147D405 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

P- 19

(SIS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €47,20uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat segons
UNE-EN 795

P- 20

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)

 €96,53uH147M007 Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària,
homologat segons UNE-EN 813

P- 21

(NORANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €23,33uH147N000 Faixa de protecció dorsolumbarP- 22
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

 €22,56uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €9,31uH1482222 Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 24

(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €2,90uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 25
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €13,85uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 26
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

 €18,96uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 27

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

 €30,52uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 28
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €5,41uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 29

(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €15,59uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 30

(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

 €13,76uH1489890 Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color blau
vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

P- 31

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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 €16,79uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 32

(SETZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €22,26uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 33

(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €1,40m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida
de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 34

(UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €14,76mH1512007 Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes,
amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant
d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

 €10,29m2H1512010 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

 €12,31m2H151AJ01 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb el
desmuntatge inclòs

P- 37

(DOTZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

 €5,41mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 38
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €2,30mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre

P- 39

(DOS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €35,34m3H152V017 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les terres
deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

P- 40

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

P- 41

(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €23,40uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 42

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

 €238,77uH154M029 Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat
estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €377,42uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col.locat

P- 44

(TRES-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €41,52hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 45
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

 €19,72hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 46
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €21,80uH16F1005 Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i SalutP- 47
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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 €24,24hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 48
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

 €34,28mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col.locats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 49

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €127,54mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

P- 50

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €20,74m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 51

(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

 €10,64uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 52
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €116,28uHBB21301 Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 53

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

 €33,58uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 54

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

 €32,65uHBBAB115 Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 55

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €27,01uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

 €29,87uHBBAC013 Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 57

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

 €5,01uHBBAE001 Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adheritP- 58
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

 €40,64uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 59

(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €9,30uHBC12300 Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçàriaP- 60
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €6,32uHBC16632 Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavadaP- 61
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

 €1,53mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 62
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

 €2,55mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 63
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

 €21,58uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 64
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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 €5,72mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 65
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

 €16,97uHBC1N671 Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs

P- 66

(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 67

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

 €251,89mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 68

(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

 €175,68mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 69

(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

 €164,48mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 70

(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €59,36uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 71

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

 €22,54uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 72

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €19,01uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 73
(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)

 €120,26uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 74
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

 €57,02uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 75
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €89,44uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 76
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

 €55,65uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 77

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €1,95uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 78
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

 €116,41uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 79

(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €115,71uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

P- 80

(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
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 €77,13uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 81

(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

 €195,77uHQUAAAA0 Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvamentP- 82
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €20,88uHQUACCJ0 Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cmP- 83
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €34,88uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 84
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €19,72hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacionsP- 85
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

L´autor del projecte

   Marcos Martinez Tello
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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

7,50 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,91 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,91000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer

recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades

segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

5,16 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster

reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb

protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

8,39 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,39000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per

acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

13,10 €

B142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.li 13,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,27000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

15,65 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,65000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,07 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 13,10 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 13,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit amb màscara,

homologat segons UNE-EN 14593

532,93 €
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B144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom, per línia d'aire comprimit amb màscara, ho 532,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de

cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN

388 i UNE-EN 420

2,46 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,46000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,23 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o

materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,90 €

B145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o 5,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,

tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,75 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,75000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló

rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346

i UNE-EN ISO 20347

5,51 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,

resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,

homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN

345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,

UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

23,02 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 23,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la

perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i

UNE-EN 12568

2,45 €

B146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistèn 2,45000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,54000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

634,92 €

B147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 634,92000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat

segons UNE-EN 795

47,20 €

B147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homol 47,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària,

homologat segons UNE-EN 813

96,53 €

B147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'a 96,53000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,33 €

B147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar 23,33000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,

amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

22,56 €

B1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 22,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

9,31 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, amb b 9,31000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,90 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,90000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-26 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 13,85 €

B1485140 u Armilla de treball , de polièster embuatada amb material aïllant 13,85000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,96 €
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B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 30,52 €

B1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exterio 30,52000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-29 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de

gruix, homologat segons UNE-EN 340

5,41 €

B1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 5,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

15,59 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,59000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color

blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,76 €

B1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35% 13,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-32 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

16,79 €

B148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat amb serratge 16,79000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-33 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants,

homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

22,26 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, 22,26000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no

regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda

perimetral de poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sopandes

de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1,40 €

B15ZG001 u Ganxo metàl.lic amb forma de S 0,04000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,18000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-35 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u

objectes, amb suport metàl.lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes

horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge

inclòs

14,76 €
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B1510011 u Barra porta xarxes horitzontal, per a 15 usos 0,75000 €

B1510009 u Suport metàl.lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 5,16250 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,54000 €

Altres conceptes 8,30750 €

P-36 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat

normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda

perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

10,29 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre 0,10250 €

B1510005 m2 Manta ignífuga per a 5 usos 5,82000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,21600 €

Altres conceptes 4,15150 €

P-37 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb fusta i amb

el desmuntatge inclòs

12,31 €

B0A31000 kg Clau acer 0,11379 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,37172 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,44000 €

Altres conceptes 10,38449 €

P-38 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge

inclòs

5,41 €

B0AC112D m Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm 1,26000 €

Altres conceptes 4,15000 €

P-39 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

2,30 €

B152U000 m Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisamen 0,54600 €

B1526EL6 u Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, per a allotjar en perforacio 0,66500 €

Altres conceptes 1,08900 €

P-40 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de rases i excavacions amb les

terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs

35,34 €

Altres conceptes 35,34000 €

P-41 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

0,23 €

B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-42 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

23,40 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, tre 12,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,80000 €
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Altres conceptes 6,22500 €

P-43 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb acabat

estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs

238,77 €

B15A0029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta amb a 234,83000 €

Altres conceptes 3,94000 €

P-44 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura

de 0,5 a 1 m/s, col.locat

377,42 €

B15A0017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de ca 375,45000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-45 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 41,52 €

Altres conceptes 41,52000 €

P-46 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,72 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-47 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 21,80 €

Altres conceptes 21,80000 €

P-48 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,24 €

Altres conceptes 24,24000 €

P-49 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat

col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

34,28 €

B64M2201 m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl.lica 17,54000 €

Altres conceptes 16,74000 €

P-50 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i

col.locada

127,54 €

BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 106,29000 €

Altres conceptes 21,25000 €

P-51 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina

d'accionament manual

20,74 €

B8ZB1000 kg Pintura reflectora per a senyalització 5,36475 €

Altres conceptes 15,37525 €

P-52 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 10,64 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 10,64000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-53 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

116,28 €

BBL1APD2 u Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 96,56000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-54 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell,

diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el

desmuntatge inclòs

33,58 €
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BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 5,64000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 8,22000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-55 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular

amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser

vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

32,65 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 7,29000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 5,64000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-56 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma

blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser

vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

27,01 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 7,29000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-57 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc

sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25

m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

29,87 €

BBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma bl 10,15000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-58 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 5,01 €

BBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric 5,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-59 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma

triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per

ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

40,64 €

BBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 8,86000 €

BBBAD004 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 12,06000 €

Altres conceptes 19,72000 €

P-60 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 9,30 €

BBC12302 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos 8,91000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-61 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 6,32 €

BBC16600 u Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària 5,93000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-62 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,53 €

BBC19000 m Cinta d'abalisament 0,15000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-63 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,55 €
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BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

Altres conceptes 2,47000 €

P-64 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 21,58 €

BBC1JF00 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre 20,59000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-65 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 5,72 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,54000 €

Altres conceptes 1,18000 €

P-66 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre

calçada i amb el desmuntatge inclòs

16,97 €

BBC1N670 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m 14,01000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-67 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la

paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

Altres conceptes 45,61000 €

P-68 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les

d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques

turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,

interruptor, endolls i protecció diferencial

251,89 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 251,89000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

175,68 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 175,68000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

164,48 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 164,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el

desmuntatge inclòs

59,36 €
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BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 54,43000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-72 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

22,54 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,58250 €

Altres conceptes 2,95750 €

P-73 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 19,01 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 12,11000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-74 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 120,26 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 113,36000 €

Altres conceptes 6,90000 €

P-75 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 57,02 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 54,06000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-76 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 89,44 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,42000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-77 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge

inclòs

55,65 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 53,68000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-78 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,95 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,96000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-79 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en

el treball

116,41 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 116,41000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-80 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

115,71 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 115,71000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-81 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

77,13 €

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 77,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-82 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 195,77 €
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BQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 195,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-83 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,88 €

BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 20,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-84 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,88000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-85 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 19,72 €

Altres conceptes 19,72000 €

L´autor del projecte

   Marcos Martinez Tello
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OBRA SIS-722-PRO-CA-551901

CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

25,0007,50 187,50

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

2,0005,91 11,82

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

2,0005,16 10,32

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

2,0008,39 16,78

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

2,00013,10 26,20

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 6)

80,0000,27 21,60

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 7)

7,00015,65 109,55

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

5,00013,07 65,35

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 9)

5,00013,10 65,50

10 H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire
comprimit amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593 (P -
10)

1,000532,93 532,93

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 11)

60,0002,46 147,60

12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)

60,0006,23 373,80

13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 13)

45,0005,90 265,50

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 14)

10,00021,75 217,50

15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

10,0005,51 55,10

16 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,

10,00023,02 230,20

Euro
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UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 16)

17 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 17)

15,0002,45 36,75

18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 7,00014,54 101,78

19 H147D405 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 353-2 (P - 19)

3,000634,92 1.904,76

20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 20)

8,00047,20 377,60

21 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a
prevenció de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813
(P - 21)

2,00096,53 193,06

22 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 22) 15,00023,33 349,95

23 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

10,00022,56 225,60

24 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 24)

10,0009,31 93,10

25 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 10,0002,90 29,00

26 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 26)

10,00013,85 138,50

27 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 27)

10,00018,96 189,60

28 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 28)

1,00030,52 30,52

29 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 29)

10,0005,41 54,10

30 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 30)

2,00015,59 31,18

31 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de
polièster i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 31)

10,00013,76 137,60

32 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 32)

2,00016,79 33,58

33 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 33)

1,00022,26 22,26

CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.286,19

OBRA SIS-722-PRO-CA-551901

Euro
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CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de D nuada a la xarxa, unida a l'estructura
de sopandes de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada
metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

10,0001,40 14,00

2 H1512007 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl.lic tipus
mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal,
serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb
el desmuntatge inclòs (P - 35)

20,00014,76 295,20

3 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1)
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i
amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

20,00010,29 205,80

4 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim,
en sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

20,00012,31 246,20

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

30,0005,41 162,30

6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 39)

200,0002,30 460,00

7 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra despreniments en coronacions de
rases i excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

30,00035,34 1.060,20

8 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 41)

100,0000,23 23,00

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

4,00023,40 93,60

10 H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3
m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

1,000238,77 238,77

11 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat (P -
44)

1,000377,42 377,42

12 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 49)

200,00034,28 6.856,00

13 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 50)

10,000127,54 1.275,40

14 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 51)

10,00020,74 207,40

15 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 52) 2,00010,64 21,28

16 HBB21301 u Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 53)

2,000116,28 232,56

17 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12

2,00033,58 67,16

Euro
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m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

18 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

2,00032,65 65,30

19 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

2,00027,01 54,02

20 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

2,00029,87 59,74

21 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 58)

2,0005,01 10,02

22 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 59)

2,00040,64 81,28

23 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 60) 15,0009,30 139,50

24 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària i clavada (P - 61)

20,0006,32 126,40

25 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 62)

500,0001,53 765,00

26 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

100,0002,55 255,00

27 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

15,00021,58 323,70

28 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 65)

20,0005,72 114,40

29 HBC1N671 u Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 66)

10,00016,97 169,70

30 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 67)

2,00045,61 91,22

CAPÍTOLTOTAL 01.02 14.091,57

OBRA SIS-722-PRO-CA-551901

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 - 45)

200,00041,52 8.304,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P -
47)

2,00021,80 43,60

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 68)

10,000251,89 2.518,90

Euro
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4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 69)

10,000175,68 1.756,80

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 70)

10,000164,48 1.644,80

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)

10,00059,36 593,60

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 72)

2,00022,54 45,08

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 73)

2,00019,01 38,02

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 74)

1,000120,26 120,26

10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 75)

1,00057,02 57,02

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 76)

1,00089,44 89,44

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 77)

1,00055,65 55,65

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 78)

1,0001,95 1,95

14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 79)

1,000116,41 116,41

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 80)

1,000115,71 115,71

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 81)

1,00077,13 77,13

17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P -
82)

1,000195,77 195,77

18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 83) 1,00020,88 20,88

19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 85) 200,00019,72 3.944,00

CAPÍTOLTOTAL 01.03 19.739,02

OBRA SIS-722-PRO-CA-551901

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 46)

25,00019,72 493,00

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 48) 10,00024,24 242,40

CAPÍTOLTOTAL 01.04 735,40

Euro
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OBRA SIS-722-PRO-CA-551901

CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 84) 15,00034,88 523,20

CAPÍTOLTOTAL 01.05 523,20

Euro
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 18/06/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 6.286,19

CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 14.091,57

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 19.739,02

CAPÍTOL 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 735,40

CAPÍTOL 01.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 523,20

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519 41.375,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41.375,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  SIS-722-PRO-CA-5519 41.375,38

41.375,38

euros
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