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Introducció 

 

El present Projecte, Projecte de millora del tractament d’aigua potable de 

Manacor, defineix i desenvolupa els treballs i les obres a realitzar per millorar la 

qualitat del aigua de consum humà del nucli urbà de Manacor. 

Per solucionar el problema de contaminació actual de les aigües de consum 

humà del nucli urbà de Manacor, es projecta la construcció de una Estació de 

Tractament de Aigües Potables (ETAP). 

En el present document es descriuen i desenvolupen de forma concisa les 

característiques principals de els treballs i les obres del present Projecte, de 

forma que constitueixi un resum de la totalitat del mateix i serveixi com a 

primera presa de contacte per tal de comprendre el seu abast. La informació 

que conté la present Memòria és limitada i es remetrà sovint als annexes de la 

mateixa i a la resta de documents que defineixen el present Projecte. 

 

Antecedents 

 

Actualment el servei de subministrament d’aigua potable es troba en condicions 

no acceptables per l’abandonament, deixadesa i deficiència de manteniment de 

l’anterior empresa adjudicatària de la gestió del servei. Per aquest motiu, 

l’Ajuntament de Manacor ha decidit adquirir la gestió del servei i explotar el 

servei a partir del Novembre del 2013. 

A partir de l’adquisició del servei, l’Ajuntament ha decidit impulsar una sèrie de 

mesures per millorar la qualitat de l’aigua de consum humà i de la seva gestió. 

D’aquestes mesures en destaca la construcció de una estació de tractament 

per disminuir la concentració dels contaminants present dins l’aigua de consum 

humà i que actualment incompleixen la normativa vigent. 
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Objecte del Projecte 

 

L’objecte del present Projecte és la definició i desenvolupament dels processos, 

les obres i les instal·lacions necessàries per el correcte tractament dels 

contaminants de les aigües de consum humà del nucli de Manacor. D’aquesta 

forma, s’aconseguirà que tota la població del nucli urbà de Manacor tingui a la 

seva disposició un subministrament d’aigua que no sigui perjudicial per la seva 

salut. 

 

Justificació del Projecte 

 

La qualitat del aigua de consum humà que actualment es subministra en el 

nucli urbà de Manacor no compleix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 

per el consum humà establerts el 7 de febrer per el Reial Decret 140/2003 i 

ratificats en el Decret 53/2012 de les Illes Balears, criteris obtinguts de la 

assimilació de la Directiva Europea 98/93/CE (Directiva Marc Europeu), del 3 

de novembre.  

La concentració de nitrats en l’aigua supera en gran mesura el paràmetre límit 

establert en aquestes normatives, entrant dins la valoració de contaminació 

crítica segons la Organització Mundial de la Salut (OMS). Les elevades 

concentracions de nitrats presents poden causar en els nadons una malaltia 

anomenada metahemoglobinèmia i són perjudicials per la salut de les persones 

embarassades i les persones majors. 

Per donar solució a aquesta solució, es considera necessària la construcció de 

una ETAP per reduir la concentració de nitrats en l’aigua. 
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Bases del Projecte 

 

Població 

 

El nucli de Manacor presenta a gener del 2013 una població de 26.129 

habitants, representant el 63,65% dels habitants del municipi. Del 2000 fins al 

2009 la població va sofrir un gran increment causat per la immigració massiva 

per la bona situació econòmica, però actualment el creixement es troba 

pràcticament estancat. 

La població flotant en el municipi és molt important, on els valors de la taxa 

d’ocupació de la planta oberta oscil·len al voltant del 65% per que en l’estiu 

assoleix una ocupació del 100% i al hivern disminueix dràsticament. Però al 

nucli urbà, la població flotant és menyspreable ja que el turisme és de sol i 

platja i es localitza en la zona costanera del municipi. 

Amb les estimacions realitzades utilitzant el model MOPU a l’any horitzó del 

Projecte (15 anys de vida útil), s’obté una població de disseny de 30.638 

habitants. No obstant, de les normes subsidiàries s’obté una capacitat de 

població de 48.752 habitants, població per la que es deixarà espai suficient per 

realitzar les ampliacions necessàries en cas de assolir-la. 

 

Cabals de disseny 

 

Coneixent la població de disseny i la dotació mitja estimada, a partir de les 

dades d’anys anteriors facilitades per l’Ajuntament de Manacor, i les variacions 

horàries, diàries i mensuals de la demanda d’aigua, es pot obtenir el cabal de 

disseny de la ETAP, corresponent a 300    ⁄ . 

La variació de la demanda la assoliran els Dipòsits Reguladors del nucli urbà 

de Manacor. 
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Com s’ha mencionat al apartat anterior, es deixarà espai suficient en la estació 

per realitzar les ampliacions necessàries per assolir el cabal corresponent a la 

població de capacitat, corresponent a 476    ⁄ . 

 

Qualitat de l’aigua a tractar 

 

De les analítiques, es veu que l’únic contaminant que supera els valors 

paramètrics establerts en la normativa són els nitrats, en les que es detecten 

concentracions de 123,2 mg/l de nitrats mentre que el valor paramètric és de 50 

mg/l. 

La concentració de disseny de nitrats en la entrada de la ETAP és de 150 mg/l i 

es defineixen uns objectius de qualitat de l’aigua iguals als següents: 

Figura  1. Valors objectius dels principals paràmetres a la sortida de la ETAP. 

 
Terbolesa 

[UNF] 
Oxidabilitat 

[mg/l O
2
] 

Amoni 
[mg/l] 

Nitrits 
[mg/l] 

Nitrats 
com 
NO3

-
 

[mg/l] 

pH a 
22,3ºC 

Duresa 
Total 
[mg/l 

CO3Ca] 

Objectiu a 
la sortida 

de la 
planta 

≤1 ≤5 <0,5 ≤0,1 ≤15 ≤8 ≤500 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Topografia 

 

Al tractar-se de un projecte d’àmbit acadèmic no ha sigut possible realitzar un 

aixecament topogràfic propi i s’ha utilitzat el material facilitat per l’Ajuntament 

de Manacor i el Govern de les Illes Balears. El material proporcionat està en 

coordenades UTM (UTM 31N ETRS89). 
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Geologia 

 

Al tractar-se de un projecte d’àmbit acadèmic no ha sigut possible realitzar els 

sondejos de reconeixement del terreny. S’ha realitzat un estudi de geologia i 

geotècnia utilitzant la informació dels plànols geològics del “Instituto Geològico 

y Minero de España”, el “Instituto Geológico Nacional” i la Infraestructura de 

Dades Espacials de les Illes Balears (IDEIB). 

Es dedueix que la zona de construcció està formada principalment per una 

formació del miocè mitjà. Es tracta de una zona amb una morfologia suau, 

pràcticament plana i una composició litològica formada principalment per una 

alternança de conglomerats i llims consolidats, amb característiques de 

drenatge superficial molt dolentes però bones en el drenatge subterrani i amb 

una capacitat de càrrega molt alta sense possibilitat de assentaments 

importants. 

 

Inundabilitat 

 

Segons els mapes de inundabilitat facilitats per el Ministeri d’Agricultura i Medi 

Ambient, el torrent de Sa Cabana no desborda per períodes de retorn de 10, 50 

i 100 anys perquè es tracta de un curs fluvial amb cabals molt petits. 

Per pluges amb període de retorn de 500 anys, el curs fluvial desbordarà i es 

produirà una inundació en una zona amplia. La ubicació de la Estació de 

Tractament no es troba dins aquesta zona, així que no caldrà prendre mesures 

especials per inundacions. 
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Estudi d’alternatives 

 

Selecció de la ubicació de la ETAP 

 

S’han analitzat i valorat les possibles solucions per complir l’objecte del present 

Projecte, plantejant-se les següents alternatives: 

 Alternativa 0: no realitzar cap actuació. 

 Alternativa 1: Construir dues ETAP. La ETAP 1 situada al costat del pou 

de Ses Tapareres i la ETAP 2 situada al costat del pou de Sa Moladora, 

tractant únicament aquests dos pous. 

 Alternativa 2: Construir dues ETAP. La ETAP 1 situada al costat del pou 

de Ses Tapareres i la ETAP 2 situada al costat dels Dipòsits Reguladors, 

la primera tractant el pou de Ses Tapareres i la segona tractant els pous 

de Sa Moladora, Sa torre i Es Pollencí. 

 Alternativa 3: Construir una única ETAP, situada al costat dels Dipòsits 

Reguladors, que tracti l’aigua dels pous de Ses Tapareres, Sa Moladora, 

Sa Torre i Es Pollencí. Aquesta alternativa requereix la construcció de 

una conducció que connecti el pou de Ses Tapareres amb la nova 

ETAP. 

Realitzant un anàlisi multi-criteri, s’han obtingut els següents resultats, dels que 

s’arriba a la conclusió que la alternativa 3 és la més adequada. 

Figura  2. Resultats de l’anàlisi multi-criteri. 

 Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 1,5 9 7 7,5 

Costos de construcció 2 4 6,5 8 

Costos de explotació 2,5 8 7,5 9 

Condicionants tècnics 2,5 7,5 8,5 8,5 

Superfície afectada 1 8 7,5 6,5 

Acceptació de la població 1 6,5 9,5 9 

Nota ponderada 10,5 7,12 7,67 8,24 

Font: Elaboració pròpia. 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

9 
 

Selecció del tipus de tractament 

 

S’han analitzat i valorat les possibles solucions per complir l’objecte del present 

Projecte, plantejant-se les següents alternatives corresponents als tipus de 

tractaments més comuns per la eliminació de nitrats en aigües de consum: 

 Alternativa 1: Tractament per osmosis inversa. 

 Alternativa 2: Tractament per intercanvi iònic. 

 Alternativa 3: Tractament per desnitrificació biològica. 

Realitzant un anàlisi multi-criteri, s’han obtingut els següents resultats, dels que 

s’arriba a la conclusió que la alternativa 3 és la més adequada. 

Figura  3. Resultats de l’anàlisi multi-criteri. 

 Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Rendiment 2 4 8 9,5 

Eficiència 2,5 9,5 8,5 8,5 

Costos de inversió 2 7 8,5 7,5 

Costos de explotació i manteniment 2,5 6 7,5 9 

Condicionants tècnics 2,5 6 8,5 7 

Impacte ambiental 1,5 6,5 7,5 9 

Nota ponderada 13 6,58 8,12 8,37 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Descripció de la solució adoptada 

 

Ubicació de la ETAP 

 

La ETAP es construirà al costat dels Dipòsits Reguladors per ser la ubicació 

més adequada, tal i com s’ha determinat en l’estudi d’alternatives. 
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Conducció principal 

 

El pou de Ses Tapareres actualment subministra l’aigua directament a xarxa, 

sense connectar-se als Dipòsits Reguladors. Per aquest motiu serà necessària 

la construcció de una conducció que connecti aquest pou amb la ETAP. La 

conducció principal de polietilè tindrà un diàmetre nominal de 160 mm i una 

longitud aproximada de 800 metres. 

 

Estructures i procés 

 

La ETAP utilitzarà un mètode de tractament per desnitrificació biològica. 

Constarà de un dipòsit inicial seguit de dues línies de tractament, formades, 

cada una, per un reactor biològic, un tanc de oxigenació i dos filtres d’arena. 

 

Dipòsit inicial 

 

Tindrà la funció de homogeneïtzar la entrada d’aigua a la planta alhora de 

servir com a reserva d’aigua en cas de averia en les estacions de bombament 

dels pous. Aquest dipòsit es considera necessari per les característiques de les 

estacions de tractament biològic, que obliguen a un funcionament continu i 

sense parades de llarga duració. Tindrà una capacitat de 240   . 

 

Reactors biològics 

 

Seran els encarregats de realitzar el tractament a l’aigua. Es dissenyaran com 

reactors anòxics de flux ascendent i de llit fix. En aquests reactors hi haurà un 

medi de suport (Biolita p-4,5) en la que existirà un cultiu de microorganismes 
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heteròtrofs, que utilitzaran els nitrats com a acceptor de electrons, reduint-los a 

nitrogen gas, principal component de l’atmosfera terrestre.  

Com a font de carboni s’utilitzarà l’etanol que serà injectat entre el dipòsit inicial 

i els reactors biològics de forma constant. 

 

Tancs de oxigenació 

 

Per evitar l’aparició de nitrits durant el tractament dels nitrats, component 

cancerigen, s’injectarà una sobredosis de la font de carboni. Per tal d’oxidar les 

possibles restes d’etanol i la matèria orgànica formada durant el procés 

anterior, es dissenyen els tanc de oxigenació, que tindran la funció de aportar 

l’oxigen necessari per realitzar aquestes reaccions d’oxidació. 

Per disminuir l’espai necessari per aquests tancs, es dimensionen amb nivell 

d’aigua variable. El tanc s’anirà omplint amb una entrada d’aigua constant, 

mentre que el sistema d’injecció d’oxigen es troba en funcionament, fins a una 

cota d’aigua definida. Al arribar a aquesta cota, es posarà en funcionament una 

bomba de extracció per buidar el dipòsit, mentre la injecció d’oxigen segueix 

funcionant, fins a arribar a una cota límit inferior en que es pararà la bomba i 

tornarà a començar el cicle. 

 

Filtres de arena 

 

Tindran la funció de eliminar la matèria en suspensió que es pugui haver format 

en els processos anteriors, de forma que l’aigua arribi amb unes condicions de 

terbolesa acceptables. Tot i que cada línia consta de dos filtres, només en 

funcionarà un fins que necessiti realitzar una operació de neteja, moment en el 

que s’intercanviaran els filtres i passarà a funcionar l’altre. 
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Els filtres de arena seran de flux descendent, funcionant per filtració ràpida per 

gravetat. 

 

Subministrament elèctric 

 

La planta necessitarà la instal·lació de una línia elèctrica amb una potència 

contractada de 190 kW, tal i com es justifica en el Annex 10. 

 

Expropiacions i serveis afectats 

 

Les parcel·les on es situarà la ETAP són de propietat privada i s’hauran de 

expropiar per poder-la construir. El traçat de la conducció principal passa en la 

seva totalitat per un carrer del que n’és propietari l’Ajuntament de Manacor, per 

el que no caldrà expropiar-lo. 

El terreny necessari per realitzar les obres s’expropiarà definitivament i es 

mantindrà en propietat pública i serà l’espai reservat per realitzar les 

ampliacions que siguin necessàries en cas de que la població assoleixi la 

capacitat urbanística. 

Tal i com es justifica en l’Annex 11, el pressupost total d’expropiacions per al 

projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor resulta en NOU 

MIL VUIT-CENTS QUARANTA-UN EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS 

(9841,92 €). 

 

Termini d’execució de les obres 

  

El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de 

Replanteig fins a la seva finalització, s’estima en CINC (5) mesos. 
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Explotació i manteniment 

  

En l’Annex 14 es justifiquen tots els costs d’explotació i manteniment de la 

ETAP i de la conducció principal. Aquests costs repercuteixen en un cost anual 

de CENT VUITANTA MIL SIS-CENTS SEIXANTA EUROS I CINQUANTA-NOU 

CÈNTIMS (180.660,59 €/any). 

El cost unitari de tractament serà de SET CÈNTIMS PER METRE CÚBIC 

D’AIGUA TRACTADA (0,07 €/m3). 

 

Impacte ambiental 

  

En l’Annex 18 s’han previst uns criteris de disseny i unes mesures correctores a 

aplicar en funció de la fase de projecte, encaminades a minimitzar qualsevol 

impacte ambiental associat a l’obra. En aquest mateix Annex, s’ha arribat a la 

conclusió de que la ETAP provoca perjudicis ambientals mínims mentre que els 

beneficis ambientals són molt positius, de forma que la seva implantació resulta 

molt positiva per el medi ambient. 

 

Estudi de Seguretat i Salut 

  

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 

s’implanta l’obligació d’incloure un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes 

d’edificació i obra pública, s’ha redactat l’Annex núm. 19, on s’estudien les 

previsions respecte a la prevenció de d’accidents i malalties professionals, així 

com les derivades dels treballs de reparació, conservació i manteniment. del 

trànsit interior de l’obra i de l’exterior afectat per aquesta. També s’hi inclouen 

les instal·lacions d’higiene i benestar dels treballadors. 
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Termini de garantia 

  

Es xifra en DOTZE (12) mesos a partir de la data de recepció provisional, 

durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la 

conservació de les obres, amb l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la 

recepció definitiva, en perfectes condicions. 

 

Declaració d’obra complerta 

  

Les instal·lacions objecte del present projecte constitueixen una obra completa i 

és susceptible de ser lliurada a l’ús i servei públic un cop acabada, reunint els 

requisits exigits en la legislació vigent, especialment el Reial Decret Legislatiu 

2/2011, de 14 de novembre, per el que s’aprova el text refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 
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Pressupost 

 

A continuació es detalla el pressupost del Projecte de millora del tractament 

d’aigua potable de Manacor. 

 

Pressupost d’execució material........................................................750.681,03 € 

 Despeses Generals 13%..................................................97.588,53 € 

 Benefici Industrial 6%.......................................................45.040,86 € 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA)......................893.310,42 €  

 IVA 21%..........................................................................187.595,19 € 

Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)...................1.080.905,61 € 

 Expropiacions.....................................................................9.841,92 €  

 Serveis afectats..............................................................................0 € 

Pressupost per a coneixement de l’administració...................1.090.747,53 € 

 

El pressupost per al coneixement de l’Administració del present Projecte 

ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ NORANTA MIL SET-CENTS 

QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (1.090.747,53 

€). 

 

Revisió de preus 

 

Quan el desenvolupament de l’obra impliqui el dret del Contractista a una 

possible revisió de preus, s’utilitzarà la fórmula 561 establerta en l’Annex del 
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Decret 1359/2011, corresponent a la fórmula de revisió de preus per obres de 

subministrament i sanejament d’aigua: 

        
  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
      

  
  
                  

On: 

    és el coeficient de revisió pel moment de l’execució t 

    és l’índex de preu del ciment en el moment de l’execució t 

   és l’índex de preu del ciment en la data de licitació 

   és l’índex de preu de l’energia en el moment de l’execució t 

   és l’índex de preu de l’energia en la data de licitació 

   és l’índex de preu de els productes plàstics en el moment de 

l’execució t 

   és l’índex de preu de els productes plàstics en la data de licitació 

   és l’índex de preu de àrids i roques en el moment de l’execució t 

   és l’índex de preu de àrids i roques en la data de licitació 

   és l’índex de preu dels materials siderúrgics en el moment de 

l’execució t 

   és l’índex de preu dels materials siderúrgics en la data de licitació 

   és l’índex de preu dels materials electrònics en el moment de 

l’execució t 

   és l’índex de preu dels materials electrònics en la data de licitació 
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Documents que composen el Projecte 

 

Document nº1: Memòria i annexos 

 Memòria 

 Annexos de la memòria 

  Annex 1: Estudi de població 

  Annex 2: Cabals de disseny 

Annex 3: Contaminants a tractar 

  Annex 4: Estudi topogràfic 

Annex 5: Geologia i geotècnia 

  Annex 6: Inundabilitat 

Annex 7: Estudi d’alternatives 

  Annex 8: Càlculs hidràulics i de procés 

Annex 9: Càlculs estructurals 

  Annex 10: Instal·lacions elèctriques 

  Annex 11: Expropiacions i serveis afectats 

Annex 12: Control de qualitat 

  Annex 13: Pla d’obra 

Annex 14: Explotació i manteniment 

Annex 15: Reportatge fotogràfic 

Annex 16: Estudi d’impacte ambiental 

Annex 17: Justificació de preus 

Annex 18: Pressupost per al coneixement de l’Administració. 

Annex 19: Estudi de Seguretat i Salut 

Document nº2: Plànols 

Document nº3: Plec de prescripcions tècniques 
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Document nº4: Pressupost 

 Amidaments 

 Quadre de preus nº1 

 Quadre de preus nº2 

 Pressupost 

 Resum de pressupost 

 Pressupost d’execució per contracte 

 

Conclusió 

 

Amb l’exposat en tots els documents que composen el present Projecte, es 

considera suficientment justificat, així com també suficientment definides, les 

obres necessàries per la seva execució. 

 

 

 

 

 

Manacor, maig de 2015 

L’autor del Projecte: 

 

ANTONI SOLER GELABERT 
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Annex 1 : Estudi de població 
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Introducció 

  

El terme municipal de Manacor limita amb els municipis de San Llorenç del 

Cardessar al nord-est, Petra al nord-oest, Vilafranca al Oest, Felanitx al sud-

oest i el Mar Mediterrani al est. 

Figura  1.1. Mapa dels municipis de Mallorca 

 

Font: Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) 

El municipi presenta a gener de 2013 una població de 41.049 habitants (Institut 

Nacional d’Estadística) en una superfície de 260,3     i una densitat de 

població de 157,7        . L’alçada mitjana es de 110 metres sobre el nivell 

del mar i la altura màxima és de 476 metres sobre el nivell del mar (muntanya 

de Calicant). 

L’augment de forma progressiva del nombre d’habitants de Manacor l’ha 

conduit a ser el quart municipi de les Illes Balears amb més població per 

darrera de Palma, Calvià i Eivissa. Segons l’Ajuntament de Manacor aquest 
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increment demogràfic es deu principalment a l’onada migratòria provocada per 

l’expansió econòmica. 

 

Estudi de la població resident 

 

Figura  1.2. Progressió de la població del municipi de Manacor 

 

Font: Institut d’Estadística Nacional (INE) 

El municipi consta de 8 nuclis de població: Manacor, Son Macià, S’Illot-Cala 

Morlanda, Porto Cristo, Cala Anguila-Cala Mendia, s’Estany d’en Mas, Cales de 

Mallorca i Cala Murada.  

Figura  1.3. Evolució de la població disgregada en nuclis del municipi de Manacor. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Manacor 23.940 24.474 24.545 25.165 25.884 26.162 26.024 26.056 26.129 

Porto Cristo 5.962 6.194 6.338 6.713 6.823 6.726 6.748 6.646 6.708 

S'illot-Cala 
Morlanda 

1.426 1.539 1.589 1.723 1.748 1.762 1.774 1.743 1.766 

Cales de 
Mallorca 

650 723 781 836 938 947 958 951 988 

Cala Murada 624 709 768 819 853 901 914 916 909 

C. Anguila- C. 
Mendia 

296 370 429 523 552 573 589 606 594 

Son Macià 323 335 339 340 330 322 328 328 322 

S'Estany d'en 
Mas 

139 146 177 207 230 254 266 266 259 

Son Talent 26 25 25 30 40 43 47 55 60 

Son Mas 47 46 38 37 38 36 31 31 27 

Sa Marineta 1 3 3 5 5 5 5 5 5 

Disseminat 2.474 2.601 2.931 3.036 3.107 3.128 3.189 3.228 3.282 

Total 35.908 37.165 37.963 39.434 40.548 40.859 40.873 40.831 41.049 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del INE. 
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El nucli de urbà de Manacor és el que concentra el major nombre d’habitants, 

representant a gener del 2013 el 63,65% dels habitants del municipi amb 

26.129 habitants en una superfície de 4,73    .  

Figura  1.4. Progressió de la població del nucli urbà de Manacor 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ajuntament de Manacor. 

La distribució de la població en els diferents barris del nucli de Manacor es pot 

veure en la figura 1.5. La informació és del any 2008 però es suposarà que la 

proporció s’ha mantingut constant. 

Figura  1.5. Població del nucli de Manacor en barris de l’any 2008. 

 

Font: Ajuntament de Manacor. 
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De tota aquesta informació es pot treure la conclusió de que el creixement de la  

població del nucli de Manacor s’ha estabilitzat una cop acabat el procés de 

migració massiu provocat per la expansió econòmica.  

Aquest fet es pot comprovar amb la piràmide de població, que marca una 

població encaminada cap a l’envelliment, i amb les dades de evolució de la 

població segons nacionalitat (figura 1.7). 

Figura  1.6. Piràmide de població del nucli de Manacor. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del INE. 

Figura 1.7. Evolució de la població resident per nacionalitats. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de informació del INE. 
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Estudi de la població flotant 

 

Al trobar-se en una comunitat amb una alta activitat turística, com demostra la 

Figura 1.8, també s’haurà de tenir en compte la població flotant. 

Figura  1.8. Nombre de turistes estrangers per comunitats autònomes de l’any 2008. 

 

Font: Informe econòmic i social realitzat per Sa Nostra 

Per estudiar la població flotant s’utilitzarà la informació facilitada per 

l’Ajuntament de Manacor de l’índex de pressió humana. Només es disposa 

d’aquesta informació fins al any 2009 però comes tracta de un projecte 

acadèmic s’assumirà que s’ha mantingut constant. 

Figura  1.9. Índex de pressió humana al municipi de Manacor als anys 2004-2009. 

 

Font: Ajuntament de Manacor. 

Els valors de la taxa d’ocupació de la planta oberta oscil·len al voltant del 65%. 

La causa d’aquest fet és la estacionalitat turística, mentre que a l’estiu hi ha 
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una ocupació pràcticament del 100% a l’hivern aquesta ocupació disminueix 

dràsticament. 

Aquesta població flotant estacional es situa pràcticament en la seva totalitat en 

la zona costanera del municipi, de fet en el nucli urbà de Manacor no hi ha 

Hotels. Per això, tot i que la població flotant representa casi el 20% de l’Índex 

de pressió humana en el municipi, en el nucli urbà resulta negligible i es 

menysprearà. 

 

Estimació de la evolució de la població 

 

La estimació de la població futura es realitzarà utilitzant el model MOPU, 

corresponent al model que utilitzava l’antic Ministeri de Obres Públiques i 

Urbanisme de Espanya. 

Aquest model pren com a base els valors de població de l’últim cens realitzat i 

la dels cens de 10 i 20 anys enrere. Amb aquest paràmetres es calculen les 

taxes de creixement anual acumulatiu de la següent forma. 

             (   )
                                                                                                          (   ) 

             (   )
                                                                                                          (   ) 

I la taxa de creixement aplicable tindrà un valor obtingut mitjançant la següent 

fórmula. 

  
     

 
                                                                                                                              (   ) 

Queda la següent expressió per calcular el creixement de població. 

                (   )
                                                                                                       (   ) 

Es prendrà com any base per calcular les taxes de creixement acumulat l’any 

2013 i es calcularà l’estimació de població per l’any 2029 corresponent a l’any 

horitzó del projecte. 
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Per calcular les taxes de creixement acumulades es necessiten dades dels 

anys 2003 i 1993, però com no es tenen dades de la població del nucli de 

Manacor del 1993 s’utilitzaran les dades de l’últim any del que es disposa 

informació. Aquest any correspon al 1996 amb una població de 14.966 

habitants segons l’Ajuntament de Manacor.  

            (   )                                                                                 (   ) 

            (   )                                                                                  (   ) 

  
               

 
                                                                                            (   ) 

Com la tendència actual, a nivell estatal, es de estancament amb creixements 

molt baixos, el ministeri recomana, com a criteri operacional, les següents 

limitacions de cara a càlculs de població de l’any horitzó. 

 Per poblacions estabilitzades, increments anuals acumulatius no 

superiors al 1%. 

 Per poblacions decreixents, increment nul. 

 Per poblacions creixents, increments anuals acumulatius que poden 

arribar al 2%. 

Donat que el nucli de Manacor es troba en una situació de població 

estabilitzada, en més de 10 anys només ha variat significativament per la 

immigració, es limitarà el creixement al 1% anual. 

            (      )
                                                                                     (   ) 

S’ha obtingut una estimació de la població per al gener de 2029 de 30.638 

habitants. 

 

Normes subsidiàries 

 

Al no tenir un Pla General de Ordenació Urbana (PGOU), la planificació 

urbanística de Manacor es regeix per les normes subsidiàries vigents des de 

l’any 1980. 

L’any 2013 es va aprovar l’última modificació de les normes subsidiàries de la 

que es pot determinar el creixement previst en el nucli de Manacor segons la 

planificació urbanística. 
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Segons aquesta modificació s’estableix una capacitat de població a l’any 2050 

de 48.753 habitants. Seguint aquestes normes la planta es dimensionarà per 

una població horitzó de 30.638 habitants i es deixarà espai suficient per poder 

assolir una població de 48.752 habitants.  
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Demanda d’aigua i dotació actuals 

 

El dret de explotació de l’aigua del nucli urbà de Manacor el tenia l’empresa 

privada Aguas de Manacor S.A. fins el setembre de 2012 quan es va 

municipalitzar el servei. Actualment el subministrament de l’aigua el gestiona 

l’Ajuntament de Manacor. 

S’utilitzaran les dades facilitades per la empresa Aguas de Manacor S.A. i 

l’Ajuntament de Manacor. 

Figura  2.1. Facturació d’aigua als anys 2009-2013. 

 

Font: Aguas de Manacor S.A. i Ajuntament de Manacor 

Amb la informació de la evolució de la població es pot calcular la demanda per 

habitant i dia del nucli de Manacor. 

Figura  2.2. Dotació d’aigua per habitant i dia en el nucli de Manacor 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Dotació [           ] 123,52 110,69 114,06 113,84 107,79 

Font: Elaboració pròpia. 

Es calcularà la demanda mitja durant aquests anys, de 114          , i es 

considerarà que es mantindrà constant en els propers anys. Aquesta hipòtesi 

està del costat de la seguretat perquè com es veu en la taula la demanda per 

habitant ha anat disminuint en els darrers anys. 
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Captació 

 

L’aigua del nucli de Manacor s’obté en la seva totalitat d’aqüífers. Actualment hi 

ha 5 pous en funcionament que s’encarreguen de subministrar l’aigua al nucli 

de Manacor. 

Figura  2.3. Cabals d’extracció dels pous de Manacor. 

 

Font: Aguas de Manacor i Ajuntament de Manacor. 

D’aquesta informació es veu que hi ha dues captacions principals, Sa Moladora 

i Ses Tapareres, de les que s’extreu el 85% del total.  

La diferencia entre el volum d’aigua extreta dels pous i la facturada a la 

població es de 940.117   , un 47,7% de l’aigua extreta. Aquest fet no implica 

que les pèrdues d’aigua siguin del 47,7% perquè les instal·lacions de control 

estan antiquades, alguns comptadors no funcionen correctament i hi ha parcs i 

jardins que es reguen diàriament i no disposen de comptadors.  

Malgrat tot, si que implica que les pèrdues són elevades. L’Ajuntament de 

Manacor va fer una auditoria per trobar les fuites en el 2010 i actualment es 

troba en procés de reparació. 

Amb aquesta informació es pot relacionar la quantitat d’aigua extreta dels pous 

amb el nombre d’habitants del nucli. 
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Figura  2.4. Aigua extreta dels pous per habitant i dia en el nucli de Manacor. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Extracció per habitant [           ] 206,9 218,4 224,8 214,8 206,1 

Font: Elaboració pròpia. 

De la mateixa forma que amb la dotació, s’obté la extracció mitja per habitant i 

dia, 214          .  

Les característiques dels pous es poden veure en la figura 2.5 i la localització 

dels pous en la figura 2.6. 

Figura  2.5. Característiques dels pous del nucli de Manacor. 

 

Font: Ajuntament de Manacor. 

Figura  2.6. Localització de les captacions del nucli de Manacor. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Manacor. (1:25000) 
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Dipòsits 

 

El nucli de Manacor consta de dos dipòsits semi-soterrats, anomenats dipòsit 

esquerra i dipòsit dret, i un dipòsit elevat, anomenat dipòsit central. 

Figura  2.7. Localització dels dipòsits del nucli de Manacor. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Manacor. (1:15000) 

Els dipòsits semi-soterrats tenen una capacitat màxima de 600    i el dipòsit 

elevat té una capacitat màxima de 300    segons l’Ajuntament de Manacor. 

Figura  2.8. Capacitat reals dels dipòsits del nucli de Manacor. 

 

Font: Ajuntament de Manacor. 

Per deficiències estructurals el dipòsit elevat té la capacitat limitada al 50%. 

Fins que s’arreglin aquestes deficiències la capacitat màxima del dipòsit és de 

150   . 

Figura  2.9. Capacitats del dipòsits del nucli de Manacor. 

 Capacitat [  ] Capacitat màxima actual [  ] 

Dipòsit regulador esquerra 600 600 

Dipòsit elevat central 300 150 

Dipòsit regulador dret 600 600 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Ajuntament de Manacor. 
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Funcionament de la xarxa de captació 

 

Els pous de Ses Tapareres i Na Mavida injecten directament a la xarxa de 

subministrament.  

El pou de Sa Moladora està connectat als dipòsits reguladors i és l’únic pou 

que funciona per telecontrol, quan és detecta que el nivell dels dipòsits 

reguladors baixa un cert nivell, les bombes del pou es posen en funcionament. 

Tots els altres pous tenen una activació manual però en la practica funcionen 

les 24 hores del dia. 

Els dipòsits semi-soterrats no disposen de reguladors de pressió ni 

subministren directament a xarxa sinó que injecten l’aigua als dipòsit elevat. 

Els pous de Sa Torre i Es Pollencí van connectats al dipòsit elevat. Del dipòsit 

elevat s’injecta a la xarxa mitjançant la pressió produïda per l’altura, no disposa 

de regulador de pressió. 

Totes les conduccions són de fibrociment, construïdes en el 1990, i segons 

l’auditoria de l’estat de la xarxa de subministrament realitzada en el 2010 es 

troben en un bon estat.  

Figura  2.10. Esquema de la xarxa de captació del nucli de Manacor. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Pla Hidrològic de les Illes Balears 

 

El PHIB, aprovat el 14 de febrer del 2011, estableix una dotació màxima per 

habitant en l’any horitzó 2015 de 270           en les que s’inclouen les 

pèrdues en conduccions, depòsits i xarxes de distribució. El cas de Manacor, 

amb una dotació de 214           compleix aquesta normativa. 

També s’estableix un percentatge màxim de pèrdues admissibles en el 

subministrament de nuclis urbans existents del 30% del volum d’aigua 

subministrada. En cas de ser superior, el municipi haurà de aprovar un Pla de 

Gestió de la demanada seguint l’article 114 d’aquest Pla i executar actuacions 

referents a la reducció de pèrdues. 

Addicionalment s’estableix un valor màxim de pèrdues del 20% en l’any horitzó 

2015 i un 15% per el 2021. Aquest percentatges entenen per volum d’aigua 

subministrada el volum total d’aigua extreta en l’origen, comptabilitzant tant 

l’aigua facturada com no facturada.   

 

Cabal de disseny 

 

Com no es disposa de la informació necessària per conèixer quin percentatge 

de les pèrdues actuals corresponen a pèrdues real i quin a falta de 

comptabilització, es suposarà que es compleix el PHIB i que les pèrdues reals 

suposen un 30% del volum total d’aigua subministrat.  

De la mateixa forma es suposarà que l’Ajuntament prendrà les mesures 

oportunes i a l’any horitzó del projecte, 2029, les pèrdues seran menors al 15% 

del volum total subministrat. 

A partir de la dotació mitja en els anys anteriors i suposant que, exceptuant 

l’efecte de la reducció de pèrdues, la dotació es mantindrà constant, es pot 

calcular la dotació real a l’any horitzó.  
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Amb aquesta dotació és pot calcular el cabal mitjà diari que ha de poder tractar 

la planta. 

                                         
  

       
             ⁄        

Com els pous funcionen les 24 hores del dia, i les ETAP per processos 

biològics funcionen sempre en continu (si es para tarda de 2 a 6 setmanes a 

tornar a funcionar), la planta estarà en funcionament les 24 hores del dia. 

                
     

    
        ⁄                                                                                  

Però la demanda d’aigua no és constant durant tots els mesos, ni tan sols 

durant el dia. 

Per conèixer la variació de la demanda mensual d’aigua s’utilitzaran les taules 

corresponents als mesos 2008, 2009 i part del 2010 i es suposarà que els 

percentatges s’han mantingut i és mantindran constants (Figura 2.11). 

Figura  2.11. Variació mensual del consum d’aigua al nucli de Manacor. 

 2008 [  ] 2009 [  ] 2010 [  ] Mitja [  ] % Coeficient 

DES-GEN 94.223 103.698 101.901 99.940 9,0 1,08 

GEN-FEB 81.300 89.980 75.382 82.220 7,4 0,88 

FEB-MAR 90.250 86.052 85.961 87.421 7,9 0,95 

MAR-ABR 83.304 79.406 90.739 84.483 7,6 0,91 

ABR-MAI 100.270 105.655 104.407 103.444 9,3 1,12 

MAI-JUN 88.143 94.277 90.725 91.048 8,2 0,99 

JUN-JUL 107.967 107.112 102.623 105.900 9,5 1,15 

JUL-AGO 97.315 82.651 79.483 86.483 7,8 0,94 

AGO-SET 90.445 105.637 SD 98.041 8,8 1,06 

SET-OCT 92.546 90.396 SD 91.471 8,2 0,99 

OCT-NOV 103.666 88.166 SD 95.916 8,6 1,04 

NOV-DES 79.268 96.232 SD 82.750 7,5 0,90 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Manacor. 

També s’han de tenir en compte la variació horària i diària del consum d’aigua. 

Com no ha estat possible adquirir aquesta informació per el municipi de 

Manacor, s’han utilitzat les dades corresponents a alguns municipis de 

Catalunya i s’ha suposat un comportament similar (Figura 2.12).  
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Figura  2.12. Variació horària i diària de diferents municipis de Catalunya [l/s]. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades pel tutor. 

Amb aquesta informació es pot realitzar una distribució de la demanda d’aigua 

durant el dia. També es pot determinar que el coeficient dels dies feiners es de 

1,02 i el dels dies festius es de 0,93, suposant una distribució de 5 dies feiners i 

dos festius cada setmana.  

En la Figura 2.13 es mostren els percentatges en funció de la hora i els 

coeficients respecte al cabal mitjà horari. Corregint la diferencia de cabal entre 

els dies festius i els feiners s’obtenen els coeficients reals. 

Com les plantes de tractament biològic treballen de forma continua i poden 

assolir una variació de cabal bastant reduïda, es dimensionarà la planta per el 

cabal mitjà diari i els dipòsits hauran de assolir les variacions de cabal. De 

forma conservadora s’aplicarà un coeficient de seguretat de 1,33. 

                     ⁄                                                                                           

                      ⁄                                                                                               
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Figura  2.13. Variació horària de la demanda d’aigua en el nucli de Manacor en l’any 2029. 

 
% Mitjà 

Feiners 

% Mitjà 

Festius 

Coeficient 

Feiner 

Coeficient 

Festiu 

Coeficient 

Feiner Real 

Coeficient 

Festiu Real  

00:00 2,3 2,7 0,552 0,648 0,563 0,605 

01:00 1,7 2,1 0,408 0,504 0,416 0,470 

02:00 1,5 1,7 0,360 0,408 0,367 0,381 

03:00 1,4 1,5 0,336 0,360 0,343 0,336 

04:00 1,6 1,4 0,384 0,336 0,392 0,313 

05:00 1,9 1,5 0,456 0,360 0,465 0,336 

06:00 3,4 1,9 0,816 0,456 0,832 0,425 

07:00 5,9 2,7 1,416 0,648 1,444 0,605 

08:00 6,6 4,3 1,584 1,032 1,616 0,963 

09:00 5,8 6 1,392 1,440 1,420 1,344 

10:00 5,6 7,1 1,344 1,704 1,371 1,590 

11:00 5,4 7,2 1,296 1,728 1,322 1,612 

12:00 5 6,5 1,200 1,560 1,224 1,455 

13:00 5 5,9 1,200 1,416 1,224 1,321 

14:00 5,3 5,5 1,272 1,320 1,297 1,232 

15:00 5 5,1 1,200 1,224 1,224 1,142 

16:00 4,5 4,5 1,080 1,080 1,102 1,008 

17:00 4,2 4,3 1,008 1,032 1,028 0,963 

18:00 4,4 4,6 1,056 1,104 1,077 1,030 

19:00 4,9 5 1,176 1,200 1,200 1,120 

20:00 5,5 5,4 1,320 1,296 1,346 1,209 

21:00 5,5 5,4 1,320 1,296 1,346 1,209 

22:00 4,4 4,2 1,056 1,008 1,077 0,940 

23:00 3,2 3,2 0,768 0,768 0,783 0,717 

Font: Elaboració pròpia. 

El cabal de disseny serà de 300    ⁄ , però la ETAP funcionarà al 75% de la 

seva capacitat (225    ⁄ ).  

Es deixarà un espai per assolir futur creixements de la població. Aquest espai 

haurà de ser suficient per poder-hi construir una expansió que pugui assolir la 

demanda d’aigua de 48.752 habitants. 

                                        
  

       
             ⁄         

              
     

    
             ⁄                                                                            

L’espai reservat correspondrà al necessàri per tractar 476    ⁄  d’aigua. 



 



 

 

 

 

 

 

 

Annex 3: Contaminants a tractar 
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Normativa 

 

La norma a aplicar és el Real Decret 140/2003 de 7 de Febrer, en el que 

s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per el consum humà, i 

el Decret 53/2012 de les Illes Balears que fa referencia a aquests paràmetres. 

Malgrat que en aquesta norma no s’estableixen uns valors límits obligatoris per 

la composició d’aquestes aigües, si que s’especifica la necessitat de 

contemplar tractaments adequats a fi de que es garanteixi que la composició de 

l’aigua de sortida de la E.T.A.P. no superarà uns valors establerts en l’Annex I 

d’aquesta norma.  

Una altre norma també a aplicar és la Directiva Marc Europeu, concretament la 

Directiva 98/83/CE del 3 de novembre de 1998 relativa a la qualitat de les 

aigües per el consum humà. La primera normativa esmentada està basada en 

aquesta darrera, així que es consideraran els valors del Real Decret 140/2003 

per ser una norma més recent. 

Valors paramètrics establerts per el Real Decret 140/2003 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                 Contaminants a tractar 
 

3 
 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                 Contaminants a tractar 
 

4 
 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                 Contaminants a tractar 
 

5 
 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                 Contaminants a tractar 
 

6 
 

Resultats analítics 

 

Es disposa de les analítiques exposades en la figura 3.1. 

Figura  3.1. Analítiques disponibles. 

Localització de la 
mostra 

Data Laboratori Informació 

Pou Sa Moladora 19/03/2014 
Laboratori de Salut Pública de 

Palma 
Parcial 

Pou Sa Moladora 14/10/2013 Quimiotest Parcial 

Pou Ses Tapareres 19/03/2014 
Laboratori de Salut Pública de 

Palma 
Parcial 

Pou Ses Tapareres 14/10/2013 Quimiotest Parcial 

Pou Sa Torre 02/04/2014 
Laboratori de Salut Pública de 

Palma 
Parcial 

Pou Sa Torre 14/10/2013 Quimiotest Parcial 

Pou Na Mavida 19/03/2014 
Laboratori de Salut Pública de 

Palma 
Parcial 

Pou Na Mavida 14/10/2013 Quimiotest Parcial 

Pou Es Pollencí 02/04/2014 
Laboratori de Salut Pública de 

Palma 
Parcial 

Pou Es Pollencí 14/10/2013 Quimiotest Parcial 

Dipòsit Central 29/05/2014 IPROMA Total 

Dipòsit Esquerra 29/05/2014 IPROMA Parcial 

Dipòsit Dreta 29/05/2014 IPROMA Parcial 

Xarxa Carrer Solima 02/04/2014 
Laboratori de Salut Pública de 

Palma 
Total 

Font: Elaboració Pròpia. 

Els resultats de les analítiques es disposaran en el darrer apartat d’aquest 

annex. 

Comparant els resultats analítics amb la normativa es pot veure que només hi 

ha un paràmetre que supera els valors límit paramètrics, els nitrats. 

Figura  3.2. Concentració de nitrats dels diferents pous [mg/l]. 

 2013 2014 

Sa Moladora 125,9 130,5 

Ses Tapareres 147,1 150,9 

Sa Torre 35,7 39,7 

Na Mavida 4,6 6,7 

Es Pollencí 66,8 72,1 

Mitja Ponderada 119 123,2 

Font: Analítiques Ajuntament de Manacor. 
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A continuació es detallaran els paràmetres del 2014 que poden ser necessaris 

per el dimensionament de la planta de tractament. Si es volen consultar altres 

paràmetres es poden veure els resultats disponibles al darrer apartat d’aquest 

annex. 

Figura  3.3. Principals paràmetres químics contaminants de l’aigua. 

 
Terbolesa 

[UNF] 
Oxidabilitat 

[mg/l O
2
] 

Amoni 
[mg/l] 

Nitrits 
[mg/l] 

Nitrats 
com 
NO3

-
 

[mg/l] 

pH a 
22,3ºC 

Duresa 
Total 
[mg/l 

CO3Ca] 

Sa 
Moladora 

<0,3 3,44 <0,1 0,02 130,5 7,25 462 

Ses 
Tapareres 

1,6 3,2 <0,1 <0,02 150,9 7,22 494 

Sa Torre <0,3 3,5 <0,1 <0,02 39,7 7,47 516 

Na Mavida 0,4 3,04 <0,1 0,18 6,7 7,50 374 

Es Pollencí 0,43 3,1 <0,1 <0,02 72,1 7,51 448 

Mitja 
Ponderada 

0,53 3,34 <0,1 <0,02 123,2 7,28 470 

Font: Analítiques del Ajuntament de Manacor. 

Els paràmetres biològics es poden trobar a la taula 3.4. 

Figura  3.4. Principals paràmetres biològics contaminants de l’aigua. 

 
Microorganismes 

cultivables a 
22ºC [ufc/ml] 

Clostridium 
perfringens 
[ufc/100ml] 

Bacteris 
coliformes 
[ufc/100ml] 

Enterococs 
intestinals 
[ufc/100ml] 

E.coli β-
glucuronidasa 

positiu 
[ufc/100ml] 

Sa 
Moladora 

4 0 <4 0 <4 

Ses 
Tapareres 

5 0 0 0 0 

Sa Torre 9 0 0 0 0 

Na Mavida <1 0 0 0 0 

Es 
Pollencí 

<4 0 0 0 0 

Mitja 
Ponderada 

<4 0 <4 0 <4 

Font: Analítiques del Ajuntament de Manacor. 

Es pot veure que l’únic paràmetre que supera el valor paramètric són els 

nitrats, casi triplicant el valor. Per això la estació de tractament es limitarà a 

tractar el problema de nitrats. 

Per els càlculs de dimensionament de la planta es suposarà que la 

concentració de nitrats en l’aigua no variarà molt del valor actual en els pròxims 

15 anys. Actualment s’han pres mesures legislatives per evitar l’augment dels 

nitrats, juntament amb la aparició de abonaments amb inhibidors de nitrificació i 
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el fet que l’activitat agrícola i ramadera ha disminuït indiquen que la suposició 

és acceptable. De totes formes es dimensionarà per un valor superior al real 

per poder assolir possibles errors en la predicció i variacions de la 

concentració. 

La concentració de nitrats de disseny a la entrada de la planta serà de 150 

mg/l. 

 

Objectius de qualitat 

 

L’objectiu de la planta serà obtenir aigua que compleixi els valors paramètrics 

de la Directiva Marc. Els nitrats es limitaran a un valor inferior al de la Directiva 

perquè ja que es realitza el tractament s’aprofitarà per millorar la qualitat de 

l’aigua.  

En els estàndards Europeus per l’aigua potable publicats per la Organització 

Mundial de la Salud (OMS) després de la convenció de Gènova en 1970 

s’estableixen els valors paramètrics següents. 

Figura  3.5. Valor paramètric dels nitrats recomanats per la OMS. 

 

Font: OMS. 

Els valors objectiu dels paràmetres principals són els següents. 

Figura  3.6. Valors objectius dels principals paràmetres a la sortida de la ETAP. 

 
Terbolesa 

[UNF] 
Oxidabilitat 

[mg/l O
2
] 

Amoni 
[mg/l] 

Nitrits 
[mg/l] 

Nitrats 
com 
NO3

-
 

[mg/l] 

pH a 
22,3ºC 

Duresa 
Total 
[mg/l 

CO3Ca] 

Objectiu a 
la sortida 

de la 
planta 

≤1 ≤5 <0,5 ≤0,1 ≤15 ≤8 ≤500 

Font: Elaboració pròpia. 
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Analítiques 
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Introducció 

 

L’objecte del present annex és la obtenció i presentació de la informació 

topogràfica necessària per la realització del Projecte de millora del tractament 

d’aigua potable de Manacor. 

 

Donat que aquest projecte és un projecte d’àmbit acadèmic, no ha estat 

possible realitzar una aixecament topogràfic propi. Per aquest motiu s’utilitzarà 

el material facilitat per l’Ajuntament de Manacor i el Govern de les Illes Balears. 

 

El material proporcionat està en coordenades UTM (UTM 31N ETRS89). 

 

Plànols 

 

En el document número 2 d’aquest Projecte es disposen de tots els plànols 

necessaris per la seva correcta execució. Els plànols número 2 i 3 descriuen, a 

diferents escales, la topografia de la zona mitjançant corbes de nivell. 
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Introducció 

 

Per la realització de un projecte constructiu es necessari conèixer el 

comportament del terreny. En un projecte s’ha de realitzar un estudi geològic i 

geotècnic detallat realitzant els sondeigs i assaigs necessaris.  

En aquest projecte, de caràcter acadèmic, no es tenen els recursos per 

realitzar aquest estudi per el que s’utilitzaran els plànols geològics obtinguts del 

“Instituto Geológico y Minero de España”, el “Instituto Geológico Nacional” i la 

Infraestructura de Dades Espacials de les Illes Balears per realitzar una 

estimació d’aquest comportament. 

 

Caracterització geològica 

 

El terme municipal de Manacor es situa geològicament en la zona de Depressió 

Central i la Serra de Llevant. El nucli urbà de Manacor es troba en el sector est 

de la Depressió Central. Aquesta zona està formada principalment per 

materials quaternaris amb una formació del miocè mitjà al sud-est i un petita 

zona del triàsic superior en el sud. 

Figura  5.1. Detall del mapa geològic del terme municipal de Manacor (1:10000). 

 

Font: IDEIB. 

ETAP 
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El terreny on es construirà la estació de tractament està formada per dipòsits 

al·luvials i col·luvials formats principalment per argiles i llims consolidats.  

 

Caracterització geotècnica 

 

La geotècnia ens permet conèixer el comportament del sòl. Aquest factor es 

molt important en un projecte de construcció per que totes les estructures es 

recolzaran sobre el terreny. Amb els coneixements geotècnics adquirits es 

podran dimensionar les fonamentacions de les estructures adients per evitar 

problemes produïts per assentaments dels terreny. 

Per determinar aquests paràmetres s’haurien de realitzar assaigs mecànics de 

les mostres del terreny obtingudes in situ. Com això no és possible en un 

projecte de caràcter acadèmic, es realitzarà una aproximació en funció del tipus 

de sòl determinat en l’apartat anterior. 

El “Instituto Geológico y Minero de España” va realitzar un estudi geotècnic de 

caràcter nacional l’any 1976 i va plasmar els resultats obtinguts, amb la 

corresponent classificació de sòls, en una sèrie de mapes. A falta de informació 

més recent s’utilitzaran aquests mapes per realitzar la estimació. De totes 

formes la variació dels paràmetres geotècnics en un període de temps tan curt 

és nul·la. 

Figura  5.2. Fragment del mapa geotècnic de Mallorca del 1976 (1:200.000). 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España. 
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Característiques litològiques 

 

Litològicament la zona del nucli de Manacor està constituïda per una formació 

superficial alternant de argiles i conglomerats calcaris, de gran mida i matriu 

llimo-arenosa. Es disposen en capes lenticulars que assoleixen varis metres de 

potencia, sempre majors en els trams de conglomerats que en els argilosos, 

arribant a formacions de 60 metres en algunes localitzacions. 

Figura  5.3. Característiques litològiques del nucli de Manacor. 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Característiques geomorfològiques 

 

Morfològicament es tracta de una àrea pràcticament plana, amb pendents 

generalment inferiors al 1%. Els materials que l’ocupen són conglomerats de 

matriu resistent i cohesiva i llims consolidats. Per això, es considera que la 

estabilitat natural és molt bona, inclús en els talussos artificials, on es poden 

arribar a observar parets verticals de fins a 5-6 metres sense despreniments ni 

lliscaments. 

Figura  5.4. Característiques geomorfològiques del nucli de Manacor. 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España. 
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Característiques hidrològiques 

 

En quant al comportament hidràulic del sòl, els materials que integren aquesta 

àrea estan formats per conglomerats permeables i llims impermeables, 

disposats en capes lenticulars, circumstancia que afavoreix la intercomunicació 

entre elles. El sòl es defineix com permeable en general, tot i que poden existir 

recintes impermeables. 

Com topogràficament és una zona principalment plana, el drenatge per 

escorrentia superficial es pràcticament nul. 

La presencia de aqüífers en tota la zona podria suposar problemes per la 

construcció però no és cas de la zona del nucli de Manacor per que el nivell 

freàtic es troba a profunditats mitges i altes (més de 20 metres). 

Figura  5.5. Característiques hidràuliques del sòl del nucli de Manacor. 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Característiques geotècniques 

 

Els materials que ocupen aquesta àrea corresponen a conglomerats ben 

cimentats i llims consolidats, en capes alternants. El seu comportament 

geomecànic es bo, aguantant carregues mitjanes, sense assentaments 

importants. 

Els recobriments superficials són dèbils però tenen escassa entitat ja que en 

cap cas sobrepassen el metre de potencia. 
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Figura  5.6. Característiques geotècniques del nucli de Manacor. 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España. 

 

Paràmetres geotècnics 

 

Un resum de les característiques geotècniques determinades anteriorment de 

la zona de Manacor es pot veure en la Figura 5.7. 

Figura  5.7. Resum de característiques geotècniques de la zona de Manacor. 

 

Font: Instituto Geológico y Minero de España. 

L’estudi geotècnic del IGME classifica la zona del nucli de Manacor com a 

terreny amb condicions molt favorables per la construcció per tenir una 

topografia plana i uns materials estables que presenten bona permeabilitat i 

capacitat de carrega. 

Amb aquestes caracterització es poden obtenir uns valors orientatius dels 

paràmetres geotècnics necessaris per realitzar els càlculs estructurals. Aquests 

paràmetres s’han obtingut mitjançant les taules de valors geotècnics típics del 

Annex D del Codi Tècnic d’Edificació. 

Figura  5.8. Paràmetres geotècnics del sol del nucli de Manacor. 

Pes 

específic 

[    ] 

Angle de 

fregament 

intern   [º] 

Cohesió c’ 

[      ] 

Mòdul 

elàstic E 

[MPa] 

Resistència a 

compressió 

simple    [     ] 

Pressió 

admissible 

[MPa] 

1,8 30 0.02 60 350 0,5 

Font: Elaboració pròpia a partir del CTE. 
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Es suposarà que l’índex STP del sòl estudiat oscil·la entre valors de 25-50 i, 

per tant, no presentarà cap dificultat per ser excavada amb una cullera bivalva. 

  

Risc sísmic 

 

En la determinació del risc sísmic i les accions sísmiques s’ha considerat la 

norma NCSE-02 “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 

edificación”. Consultant aquesta norma s’ha determinat la necessitat de tenir en 

compte les accions sísmiques o no i la magnitud d’aquestes. 

 

Classificació de les construccions 

 

Segons la norma NCSE-02 en el seu article 1.2.2 es classifiquen les 

construccions segons el seu ús, amb els danys que poden ocasionar la seva 

destrucció i independentment del tipus d’obra que es tracti, en: 

 De importància moderada: aquelles amb una probabilitat menyspreable 

de que la seva destrucció per el sisme pugui ocasionar víctimes, 

interrompre un servei primari, o produir danys econòmics significatius a 

tercers. 

 De importància normal: les que la seva destrucció per el sisme pot 

ocasionar víctimes, interrompre un servei col·lectiu, o produir pèrdues 

econòmiques, sense que en cap cas es tracti de un servei imprescindible 

ni pugui provocar efectes catastròfics. 

 De importància especial: les que la seva destrucció per el sisme pot 

interrompre un servei imprescindible o provocar efectes catastròfics. 

Tot i que la xarxa de subministrament i els dipòsits són construccions de 

importància especial, la estació de tractament està considerada de importància 

moderada, donat que la seva destrucció no impediria el subministrament de 

l’aigua. Si la ETAP fos destruïda l’aigua podria ser subministrada de la mateixa 
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forma es fa actualment ja que el paràmetre límit de la contaminació per nitrats 

no té un caràcter impositiu, sinó aconsellable.  

 

Perillositat sísmica 

 

En el capítol 2, la norma defineix la perillositat sísmica del territori nacional 

mitjançant el mapa de perillositat sísmica en funció de la acceleració bàsica    i 

el coeficient de contribució K. La acceleració bàsica representa un valor 

característic de la acceleració horitzontal de la superfície del terreny en funció 

de la gravetat, i el coeficient de contribució té en compte la influencia dels 

diferents tipus de sismes esperats.  

Figura  5.9. Mapa de perillositat sísmica de la norma NCSE-02. 

 

Font: NCSE-02. 

Segons el mapa sísmic de la norma NCSE-02 tota la comunitat de les Illes 

Balears té una acceleració bàsica compresa entre els valors 0,04g i 0,08g. En 

l’Annex 1 de la norma es detallen per municipis els valors de les acceleracions 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                      Geologia i geotècnia 
 

9 
 

bàsiques superiors a 0,04g i els coeficients de contribució corresponents. En el 

municipi de Manacor correspon una acceleració bàsica de 0,04g i un coeficient 

de contribució de 1. 

 

Acceleració sísmica de càlcul 

 

La acceleració sísmica de càlcul es defineix com: 

                                                                                                                                           

On:    és la acceleració bàsica definida en l’apartat anterior 

  és el coeficient adimensional de risc, per construccions de importància 

normal    . 

 S és el coeficient de amplificació del terreny. Si           ,    
 

    
 

Per la ETAP del nucli de Manacor la equació 5.1 tindrà la següent forma: 

   
 

    
                                                                                                                                      

On: C és un coeficient del terreny, per sòls cohesius de consistència ferma 

assoleix un valor de 1,6. 

La acceleració sísmica de càlcul, obtinguda a partir de la equació 5.2, tindrà un 

valor de 0,0512g. 

 

Àmbit d’aplicació de la norma 

 

La aplicació de la norma es obligatòria en totes les construccions excepte: 

 Construccions de importància moderada. 
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 En construccions de importància normal o especial quan la acceleració 

bàsica sigui inferior a 0,04g. 

 En construccions de importància normal amb pòrtics ben apuntalats 

entre sí en totes les direccions quan la acceleració sísmica bàsica digui 

inferior a 0,08g. De totes formes, la norma serà de aplicació en les 

construccions de més de set plantes si la acceleració sísmica de càlcul 

es igual o superior a 0,08g. 

D’aquesta forma queda establert que, en el cas que ens ocupa, la aplicació de 

les accions sísmiques al càlcul de l’estructura no és perceptiva. 

 

Mapes geotècnics 

 

A continuació es disposaran els mapes del IGME utilitzats durant l’estudi 

geològic i geotècnic. 
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Introducció 

 

En aquest annex s’estudia la inundabilitat de la zona on es projectarà la estació 

de tractament del nucli de Manacor. 

Per el nucli de Manacor hi trobem el Torrent de Sa Cabana, un curs fluvial amb 

cabals de poca magnitud. Per això, cal assegurar que la instal·lació no es veu 

afectada per inundacions provocades per desbordaments d’aquest torrent. 

En un projecte real s’hauria de realitzar un estudi hidrològic i d’inundabilitat 

complet, estudiant el comportament de la conca sota l’efecte de pluges 

intenses. Per aquest cas, com es tracta de un projecte de caràcter acadèmic, 

s’utilitzaran les dades facilitades per el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. 

Aquestes dades estan representades en forma de plànols de les zones 

inundables del Torrent de Sa Cabana per pluges amb períodes de retorn de 10, 

50, 100 i 500 anys. 

 

Estudi d’inundabilitat 

 

En aquest apartat s’estudiarà com afecta la zona de inundació del Torrent de 

Sa Cabana per pluges amb cada un dels períodes de retorn disponibles. 

Un altre focus possible de inundacions és el que es produeix en temporals en 

les zones costeres, de origen marí. El nucli de Manacor està enfora de la costa 

i no es veurà afectat per aquests. De totes formes, tot i que no s’incluiran en 

aquest projecte, s’han consultat els mapes de inundabilitat per origen marí 

facilitats per el Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i s’ha arribat a la conclusió 

anterior.  

Com es pot veure en els mapes següents, per períodes de retorn de 10, 50 i 

100 anys, el torrent no desbordarà per els cabals petits que té aquest curs 

fluvial. 
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Figura  6.1. Mapa de Z.I. amb probabilitat alta (10 anys) de Manacor (1:15.000).  

 

Font: Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. 

 

Figura  6.2. Mapa de Z.I. amb probabilitat freqüent (50 anys) de Manacor (1:15.000). 

 

Font: Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. 
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Figura  6.3. Mapa de Z.I. amb probabilitat ocasional (100 anys) de Manacor (1:15.000).  

 

Font: Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. 

Per pluges amb període de retorn de 500 anys el curs fluvial desbordarà i es 

produirà una inundació en una zona amplia. 

Figura  6.4. Mapa de Z.I. amb probabilitat excepcional (500 anys) de Manacor (1:15.000). 

 

Font: Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient. 

E.T.A.P. 
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Com es pot veure en la figura 6.4. la zona de inundació per pluges amb un període de retorn de 

500 anys no afectarà la zona de la construcció de la Estació de Tractament i, per tant, no 

s’haurà de prendre cap mesura especial per aquest fenomen. 
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Introducció 

 

L’objectiu d’aquest projecte és el de donar solució al problema de contaminació 

de l’aigua de subministrament del nucli urbà de Manacor. En aquest annex es 

valoraran les diferents solucions possibles a aquest problema i es determinarà 

quina és la més adequada. 

Per poder determinar quina es la solució més adequada es realitzarà un anàlisi 

de les alternatives utilitzant el mètode del anàlisi multi-criteri. Per aquest 

mètode cal conèixer detalladament  les diferents alternatives i els criteris per 

avaluar-les. 

En aquestes solucions alternatives a la problemàtica s’hi afegirà, i avaluarà, la 

alternativa corresponent a no realitzar cap actuació (alternativa 0). 

 

Metodologia 

 

Per realitzar un anàlisi multi-criteri es defineixen uns paràmetres que serviran 

per analitzar les solucions de una forma més objectiva. A aquest paràmetres 

s’hi associaran uns pesos en funció de la importància que tinguin en el procés 

de selecció. A cada un d’aquests paràmetres s’hi assignarà una valoració del 1 

al 10, on 1 és la pitjor nota i 10 la millor. 

D’aquesta forma es podrà realitzar una mitja ponderada en funció dels pesos, 

que permetrà una comparació entre les diferents alternatives de forma 

objectiva, de la següent forma: 

∑      
 
   

∑   
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Estudi de alternatives d’ubicació 

 

En aquest apartat es compararan les diferents situacions de la E.T.A.P. 

 

Paràmetres de avaluació 

 

A continuació es detallen els paràmetres i factors que s’utilitzaran en el anàlisi 

multi-criteri. 

 Impacte ambiental: l’objectiu és assolir el mínim impacte ambiental 

possible a llarg termini. En aquest aspecte es valorarà també l’impacte 

visual i acústic de la estació. També es tindrà en compte l’impacte 

ambiental durant la construcció. És un paràmetre important així que s’hi 

assignarà un pes de 1,5. 

 Costos de construcció: l’objectiu es aconseguir els mínims costos de 

construcció possibles. És un dels paràmetres més importants així que 

tindrà assignat un pes de 2. 

 Costos d’explotació i manteniment: es tindran en compte el consum 

energètic, el manteniment tant de les instal·lacions com de les 

conduccions necessàries, les despeses de personal i administració, 

materials relatius a la explotació, etc. L’objectiu es reduir els costos de 

explotació i manteniment tant com sigui possible. És el paràmetre més 

important, s’hi assignarà un pes de 2,5. 

 Condicionants tècnics: es tindrà en compte la eficiència del 

tractament, la facilitat de la construcció, la qualitat i quantitat de l’aigua a 

la sortida de la estació. És un paràmetre molt important, tindrà un pes de 

2.5. 

 Superfície afectada: es tindrà en compte la superfície afectada durant 

la construcció i també la superfície que ocuparan les instal·lacions. 

S’assignarà un pes de 1. 

 Acceptació de la població: tindrà assignat un pes de 1. 
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Alternatives 

 

El primer pas serà analitzar la viabilitat de la alternativa 0, no realitzar cap 

actuació. Després es descriuran les diferents alternatives per solucionar el 

problema de contaminació de l’aigua de subministrament del nucli urbà de 

Manacor. 

 

Alternativa 0 

 

La alternativa 0 consisteix en no realitzar cap tipus de tractament a l’aigua de 

subministrament. S’analitzarà i valorarà la situació actual i com evolucionarà en 

el futur sense cap actuació. 

La situació actual és la de una qualitat d’aigua de subministrament que no pot 

ser considerada potable ja que supera per més del doble el valor paramètric de 

la concentració de nitrats establerta per el Real Decret 140/2003. 

A més el Decret 53/2012 de les Illes Balears obliga a que totes les captacions 

d’aigües subterrànies estiguin connectades a depòsits d’emmagatzematge per 

condicions de sanitat. Actualment hi ha dues captacions que bombegen 

directament a la xarxa incomplint aquesta normativa. 

De cara al futur no realitzar cap actuació només resultaria en un increment de 

la concentració de nitrats en l’aigua i no resoldria cap problema de 

incompliment de normativa dels actuals. 

Com la alternativa 0 incompleix dues normatives essencials en les xarxes 

d’aigua de consum humà, no és una alternativa viable. S’haurà de realitzar 

alguna de les actuacions per solucionar el problema. 
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Alternativa 1 

 

La primera alternativa considerada consisteix en realitzar dues estacions de 

tractament: una al costat del pou de Sa Moladora i l’altre al costat del pou de 

Ses Tapareres. 

Figura  7.1. Ubicació de les E.T.A.P. en la alternativa 1 (1:15.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

La E.T.A.P. que es troba al costat del pou de Ses Tapareres (a partir d’ara 

E.T.A.P. 1) es situarà en la zona definida en la figura 7.2, en la que també s’hi 

haurà de construir un dipòsit per emmagatzemar l’aigua abans de connectar a  

la xarxa. En aquesta zona també s’hi ha tingut en compte la reserva de espai 

per futures expansions. 

Està situada en zona de àmbit rural. La superfície afectada serà de 900    

aproximadament. 

 

E.T.A.P. 1 

E.T.A.P. 2 
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Figura  7.2. Detall de la ubicació de la E.T.A.P. 1 (1:1.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

La E.T.A.P. del costat del pou de Sa Moladora, a partir d’ara E.T.A.P. 2, es 

situa en la zona detallada en la figura 7.3. Aquesta estació no requerirà la 

construcció de cap dipòsit ja que s’utilitzarà la conducció que connecta el pou 

amb els dipòsits existents en la actualitat.  

La superfície afectada serà de 1.100    aproximadament i es troba en zona de 

àmbit urbà. 

Figura  7.3. Detall de la ubicació de la E.T.A.P. 2 (1:1.000). 

 

Font: Elaboració pròpia 

E.T.A.P. 1 

Pou Ses Tapareres 

Pou Sa Moladora 
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Donat que l’objectiu d’aquest projecte és donar solució als problemes de 

contaminació que sofreix l’aigua de subministrament del nucli de Manacor, no 

es realitzarà cap actuació en el pou de Na Mavida. L’aqüífer corresponent a 

aquest no mostra un nivell preocupant de contaminació per nitrats. En un futur 

s’haurà de realitzar o bé un dipòsit de emmagatzematge o connectar-lo als 

dipòsits existents per tal de complir amb la normativa vigent. 

El fet de no tenir en compte aquesta obra deixaria al projecte del costat de la 

seguretat per que les aigües contaminades es diluirien amb les no 

contaminades, reduint el nivell de contaminació total. 

 

Alternativa 2 

 

Igual que la primera alternativa, la segona consisteix en la realització de dues 

estacions de tractament diferents. Una al costat dels dipòsits i l’altre al costat 

del pou de Ses Tapareres. 

Figura  7.4. Ubicació de les E.T.A.P. en la alternativa 2 (1:15.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

La E.T.A.P. 1, al costat del pou de Ses Tapareres, és igual que en la alternativa 

anterior. 

 

E.T.A.P. 1 

E.T.A.P. 2 
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Figura  7.5. Detall de la ubicació de la E.T.A.P. 1 (1:1.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

La E.T.A.P. 2, ubicada al costat del depòsits, tractarà l’aigua provinent dels 

pous Sa Moladora, Sa Torre i Es Pollencí, els pous que estan connectats 

actualment als depòsits.  

La zona de ubicació és de àmbit rural i la superfície afectada serà de 1.150    

aproximadament. 

Figura  7.6. Detall de la ubicació de la E.T.A.P. 2 (1:1.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

E.T.A.P. 1 

Pou Ses Tapareres 
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Igual que en la alternativa anterior no es realitzarà cap actuació sobre el pou de 

Na Mavida però en aquesta alternativa, en la E.T.A.P. 2 es tindrà en compte 

una futura connexió d’aquest pou. 

 

Alternativa 3 

 

La alternativa 3 consisteix en una única estació de tractament situada al costat 

dels dipòsits. 

Figura  7.7. Ubicació de la E.T.A.P. en la alternativa 3 (1:15.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

La E.T.A.P. es dimensionarà per tractar l’aigua subministrada per tots els pous, 

incloent el pou de Na Mavida. Es realitzarà el traçat de un conductor que 

connecti el pou de Ses Tapareres amb la estació de tractament. Per els altres 

pous s’utilitzaran les conduccions que actualment s’utilitzen per transportar 

l’aigua fins els dipòsits. 

La zona de la ubicació és de àmbit rural i la superfície afectada serà de 2.000 

   aproximadament. 

E.T.A.P. 
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Figura  7.8. Detall de la ubicació de la E.T.A.P. (1:1.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Tot i que la estació de tractament es dimensioni per un futura connexió del pou 

de Na Mavida a aquesta, no es contemplarà en aquest projecte el traçat 

pertinent. 

El conductor que connectarà el pou de Ses Tapareres amb la estació de 

tractament seguirà el traçat detallat en la figura 7.9. 

Figura  7.9. Traçat del conductor del pou de Ses Tapareres (1:5.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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El tram de color vermell representa el conductor que actualment transporta 

l’aigua des del pou fins a la xarxa que s’aprofitarà per el nou tram. En blau es 

detalla el traçat que seguirà el nou conductor. El tram nou tindrà una longitud  

de 790 metres. 

 

Anàlisi multi-criteri de les alternatives 

 

A continuació s’avaluarà cada un dels paràmetres d’avaluació del anàlisi multi-

criteri per cada alternativa. 

 

Impacte ambiental  

 

Les tres alternatives produeixen un impacte ambiental reduït. Les plantes de 

tractament biològic no produeixen residus contaminants, no provoquen un 

soroll elevat i tenen unes dimensions reduïdes.  

En la alternativa 1 una de les plantes es troba dins el nucli urbà per el que el 

seu impacte ambiental es menyspreable. L’altre planta, en canvi, es troba a les 

afores en una zona on actualment hi ha activitat agrícola i l’impacte, durant la 

construcció, pot ser rellevant. Al finalitzar la construcció l’impacte ambiental 

d’aquests tipus de E.T.A.P. són molt reduïts. 

En la alternativa 2 l’impacte serà més alt perquè les dues plantes es troben a 

les afores. La superfície afectada també és significativament major. 

En l’alternativa 3 només existeix una planta per el que el volum de la obra, la 

superfície afectada, el soroll produït es trobarà més concentrat. La construcció 

del traçat produeix un impacte ambiental major però com aquest traçat passa 

per sota de carrers de dos carrils per sentit, en els que ja hi ha serveis 

disposats, aquest impacte es veurà compensat pel fet de construir només una 

estació. 
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Figura  7.10. Valoració del impacte ambiental. 

 Valoració 

Alternativa 1 9 

Alternativa 2 7 

Alternativa 3 7,5 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Costos de construcció 

 

Per el fet de que una de les estacions es troba en terreny urbà, el cost de 

construcció de la primera alternativa serà el major. La restricció de utilitzar 

alguns procediments constructius, la necessitat de major seguretat, el fet de 

tenir en compte el transit circumdant i, especialment, l’alt preu del terreny a 

expropiar augmentaran en gran mesura el cost de la construcció. 

La segona alternativa tindrà un alt cost de construcció al tenir-se que construir 

en dues zones diferents. Això incrementarà el cost de la obra ja sigui per tenir 

que construir simultàniament en dues zones diferents (més maquinaria, ma 

d’obra...) o per l’augment de la durada de la construcció si es fa 

successivament.  

També cal tenir en compte que cada estació necessita unes instal·lacions 

mínimes, com per exemple casetes de seguretat, instal·lacions elèctriques i 

murs de seguretat. Aquest fet repercutirà en majors superfícies afectades i 

majors costos de construcció. 

La alternativa 3 serà la més econòmica perquè concentra tota la construcció en 

una mateixa zona, la superfície afectada es menor i tot es troba en zona rural. 

El nou conductor té una longitud suficientment reduïda perquè no superi a les 

altres alternatives. 
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Figura  7.11. Valoració dels costos de construcció. 

 Valoració 

Alternativa 1 4 

Alternativa 2 6,5 

Alternativa 3 8 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Costos d’explotació i manteniment 

 

Les E.T.A.P. per tractament biològic tenen uns costos de manteniment molt 

reduïts, són instal·lacions que poden funcionar pràcticament soles només 

requerint actuacions en casos de averia de les bombes o les conduccions i no 

necessiten canvis de filtres ni membranes.  

Els costos de explotació també són reduïts ja que només requereixen la addició 

de una font de carboni, etanol, i nutrients, fosfor, que són substancies 

econòmiques. Necessiten un personal molt reduït, algunes estacions més 

avançades funcionen completament automàticament. 

Els costos de energia elèctrica es redueixen a els consums de les bombes i la 

instal·lació lumínica.  

Per una part les alternatives 1 i 2 tindran uns costos de explotació superiors al 

de la alternativa 3 per que tindran més conduccions i requeriran més personal 

per ser dues plantes. Per l’altre part el nou conductor de la tercera alternativa 

segurament requerirà més operacions de manteniment que els dipòsits 

addicionals de les altres alternatives. De totes formes, en el global, el fet de 

tenir dues plantes deslocalitzades tindrà un efecte superior en costos logístics i 

de explotació. 

Figura  7.12. Valoració dels costos d’explotació i manteniment. 

 Valoració 

Alternativa 1 8 

Alternativa 2 7,5 

Alternativa 3 9 

Font: Elaboració pròpia. 
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Condicionants tècnics 

 

La concentració màxima de nitrats en la xarxa en cada alternativa serà: 

 Figura  7.13. Concentració màxima de nitrats en xarxa per cada alternativa. 

 Concentració de nitrats [mg/l] Eficiència del tractament 

Alternativa 1 20 86,7% 

Alternativa 2 15 90% 

Alternativa 3 15 90% 

Font: Elaboració pròpia. 

En les alternatives 2 i 3 s’ha suposat que es connecta el pou de Na Mavida a la 

E.T.A.P. per facilitar el càlcul. De totes formes, l’aigua extreta d’aquest pou 

només representa un 4,48% de l’aigua total i la concentració de nitrats és tan 

baixa que la diferencia serà menyspreable.  

Aquesta concentració correspon a la màxima considerant que s’aconsegueix 

l’objectiu de 15 mg/l de nitrats a la sortida de cada estació. Generalment la 

concentració de sortida serà molt inferior a aquesta, de forma que la diferencia 

entre la concentració en les alternatives 2 i 3 i en la alternativa 1 serà major ja 

que tracten més quantitat d’aigua. 

Les alternatives 2 i 3 tracten tota l’aigua mentre que la alternativa 1, amb un 

cost de construcció i explotació superiors, aplica el tractament a un 85% de 

l’aigua aproximadament. 

Figura  7.14. Eficiència de les estacions de tractament. 

 Concentració de nitrats en entrada [mg/l] Eficiència 

Alternativa 1 
E.T.A.P. 1 183,7 91,8% 

E.T.A.P. 2 158,9 90,6% 

Alternativa 2 
E.T.A.P. 1 183,7 91,8% 

E.T.A.P. 2 135,1 88,9% 

Alternativa 3 150 90% 

Font: Elaboració pròpia. 

Les estacions de la alternativa 1 requeriran una major eficiència en el 

tractament perquè només tracta l’aigua dels pous més contaminats i no hi ha 

l’efecte de dilució de la contaminació de les altres alternatives. 
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En quant a la facilitat de construcció la alternativa que predomina és la tercera 

perquè només requereix construir una planta. El procés constructiu serà igual 

en les 3 alternatives, exceptuant el conductor de la tercera, però en la primera 

alternativa s’haurà de construir en terreny urbà, dificultant el moviment de la 

maquinaria. 

Figura  7.15. Valoració dels condicionants tècnics. 

 Valoració 

Alternativa 1 7,5 

Alternativa 2 8,5 

Alternativa 3 8,5 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Superfície afectada 

  

La superfície afectada per les estacions es superior en la alternativa 2, seguida 

per la alternativa 1. La E.T.A.P. en la alternativa 3 afectarà a una superfície 

menor que la combinació de les E.T.A.P. en les altres alternatives però el 

conductor afectarà, durant la construcció, a una superfície superior. 

Figura  7.16. Valoració de la superfície afectada. 

 Valoració 

Alternativa 1 8 

Alternativa 2 7,5 

Alternativa 3 6,5 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Acceptació de la població 

 

Les alternatives 2 i 3 tindran una acceptació de la població bones per ubicar-se 

en zona rural. En la alternativa 3 com s’haurà de construir el conductor tindrà 

una acceptació menor però el carrer és de doble sentit i el trànsit en 
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suficientment baix perquè, si es va afectant per trams, la molèstia no sigui 

significant. 

En la alternativa 1 és construeix a dins el nucli urbà amb els sorolls i molèsties 

per la obra corresponents, per el que la acceptació serà menor. 

Figura  7.17. Valoració de la acceptació de la població. 

 Valoració 

Alternativa 1 6,5 

Alternativa 2 9,5 

Alternativa 3 9 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Resultats 

 

Els resultats del anàlisi multi-criteri són els següents. 

Figura  7.18. Resultats de l’anàlisi multi-criteri. 

 Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Impacte ambiental 1,5 9 7 7,5 

Costos de construcció 2 4 6,5 8 

Costos de explotació 2,5 8 7,5 9 

Condicionants tècnics 2,5 7,5 8,5 8,5 

Superfície afectada 1 8 7,5 6,5 

Acceptació de la població 1 6,5 9,5 9 

Nota ponderada 10,5 7,12 7,67 8,24 

Font: Elaboració pròpia. 

La solució adoptada serà la alternativa 3 amb una puntuació de 8,24. 
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Estudi de alternatives de tractament 

 

Paràmetres de avaluació 

 

A continuació es detallen els paràmetres i factors que s’utilitzaran en el anàlisi 

multi-criteri. 

 Rendiment: es refereix a la quantitat d’aigua tractada en relació a la 

entrant. En aquest apartat es tindrà en compte el rebuig d’aigua, l’aigua 

necessitada per netejar els filtres o les membranes. És un paràmetre 

important donada l’escassetat d’aigua en el municipi així que s’hi 

assignarà un pes de 2. 

 Eficiència: es refereix a la quantitat de nitrats, en concentració, reduïda 

en relació a la concentració inicial. És un dels paràmetres més 

importants així que tindrà assignat un pes de 2,5. 

 Costos de inversió: l’objectiu es aconseguir els mínims costos de 

inversió possibles. És un paràmetres important així que tindrà assignat 

un pes de 2. 

 Costos d’explotació i manteniment: es tindran en compte el consum 

energètic, el manteniment, el cost de operació, les despeses de personal 

i administració, materials relatius a la explotació, recarregues de material 

filtrant, etc. L’objectiu es reduir els costos de explotació i manteniment 

tant com sigui possible. És un paràmetre molt important, s’hi assignarà 

un pes de 2,5. 

 Condicionants tècnics: es tindrà en compte la necessitat de post-

tractaments i pretractaments, la funcionalitat del tractament, el temps de 

posada en marxa, la facilitat de operació i la necessitat de condicionar 

l’espai. És un paràmetre molt important, tindrà un pes de 2,5. 

 Impacte ambiental: es tindrà en compte l’impacte acústic i visual, els 

rebuigs produïts per el tractament i per la neteja dels materials filtrants, 

etc. S’assignarà un pes de 1,5. 
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Alternatives 

 

La alternativa 0 ja ha estat analitzada en l’apartat anterior i, per tant, no caldrà 

estudiar de nou la seva viabilitat.  

 

Alternativa 1 

 

La alternativa 1 consisteix en un tractament per osmosis inversa. La osmosis és 

un fenomen físic relacionat amb el moviment de un solvent a través de una 

membrana semi-permeable.  

Funciona de forma que si una membrana semi-permeable separa en dos un 

líquid, un amb una gran concentració de una certa substancia i l’altre amb una 

concentració menor, hi haurà un flux net de molècules del medi que aniran des 

del de menys concentració, dissolució hipotònica, cap al de més concentració, 

dissolució hipertònica. Aquest fenomen es produeix sense consum de energia. 

Figura  7.19. Esquema del funcionament del fenomen de osmosis. 

 

Font: Wikipedia. 
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La membrana semi-permeable és la que té els pors de mida molecular, deixant 

passar només les molècules petites, com les de l’aigua, i no les grans, per 

exemple la sal. 

El fenomen descrit es produeix quan els dos costats de la membrana es troben 

a la mateixa pressió. Augmentant la pressió del costat on hi ha la dissolució 

hipertònica es pot invertir aquest procés, fenomen anomenat osmosis inversa.  

La pressió en el costat de major concentració ha de ser superior a la pressió 

osmòtica, que és la pressió necessària per mantenir l’equilibri, sense que es 

produeixi flux de cap tipus. Aquesta pressió no depèn del tipus de solut en la 

dissolució però si que depèn de la concentració d’aquest. 

Com només poden passar per la membrana les molècules d’aigua i no les del 

solut, s’aconsegueix una reducció de la concentració al altre costat de la 

membrana. 

Figura  7.20. Esquema del procés de la osmosis inversa. 

 

Font: Wikipedia. 

El procés de osmosis inversa és molt comú en el tractament d’aigua tant 

residual com, especialment, en aigua de consum humà. És el mètode de 

tractament més utilitzat per la dessalinització i per la reducció de nitrits i nitrats. 
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Les característiques principals d’aquest tipus de tractament són les següents: 

 Les membranes tenen un cost elevat i tenen una vida útil de 

aproximadament dos anys. 

 Generalment és necessari realitzar un pretractament de filtració i 

clarificació. 

 És un procés que no necessita la addició de reactius, només la utilització 

de un desincrustant en la majoria dels casos per el pretractament. 

 El rendiment de l’aigua a tractar és baix, de un 50% a un 70% segons la 

qualitat de l’aigua. Això significa que es genera una gran quantitat 

d’aigua de rebuig amb una alta concentració dels contaminants per el 

que haurà de ser tractada abans de abocar-se al medi. Aquest problema 

es pot reduir tractant l’aigua de rebuig mitjançant osmosis inversa, de 

forma que es redueix la quantitat de aigua perduda, augmentant el 

rendiment, però s’encareix el tractament. 

 No és un mètode selectiu, redueix la concentració de totes les 

substancies presents amb una gran eficiència, es pot arribar a 

aconseguir aigua destil·lada. Això significa que també s’eliminen les 

substancies minerals necessàries per el consum humà 

(desmineralització). En alguns casos s’ha de mesclar l’aigua tractada 

amb aigua sense tractar per mitigar aquest fenomen. 

 Les estacions per osmosis inversa permeten el tractament de cabals 

elevats. Per a cabals elevats el consum energètic augmentarà 

exponencialment per la pressió a la que s’ha de sotmetre l’aigua durant 

el tractament. Amb el temps les membranes es van colmatant i es 

requereix més una pressió major per obtenir el mateix rendiment. 

 Els costos de inversió i explotació depenen de la quantitat d’aigua a 

tractar perquè depenen del consum energètic i de la instal·lació elèctrica 

corresponent. Per a cabals elevats els costos seran elevats mentre que 

per cabals baixos els costos són bastant reduïts. 
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Alternativa 2 

 

La segona alternativa consisteix en un tractament per intercanvi iònic. Amb 

aquesta tècnica es produeix un intercanvi reversible de ions entre un sòlid i un 

líquid, de forma que el sòlid no experimenta cap canvi permanent en la seva 

estructura. 

Actualment l’intercanviador iònic, anomenats habitualment resines de bescanvi 

iònic, estan formats per una matriu polimèrica amb una distribució uniforme al 

llarg de la seva estructura dels ions actius. 

Les resines es disposen dins tancs o columnes per les que passarà l’aigua a 

tractar. Dins aquests tancs, a mesura que l’aigua avança a través de les 

resines, es produeix l’intercanvi de ions entre els dos medis. 

Al assolir la capacitat total d’intercanvi de les resines, es diu que la resina està 

esgotada o exhausta, moment en el que es necessari regenerar-la. Per 

regenerar la resina es fa passar una dissolució regeneradora a traves de les 

resines, retornant-li els ions actius que havia perdut durant el tractament. Quan 

la resina es troba completament regenerada, s’ablaneix amb aigua i es pot 

tornar a començar el tractament. 

Figura  7.21. Esquema del funcionament de la tecnologia de bescanvi iònic. 

 

Font: General Water Company. 
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Per el tractament de nitrats s’utilitzen resines aniòniques, en les que els ions 

nitrat (NO3
-) de l’aigua es reemplacen per ions clorur (Cl-). Com les resines 

aniòniques convencionals tenen major afinitat per l’absorció de sulfats que de 

nitrats, en aigües amb una alta concentració de sulfats s’utilitzen resines 

especials selectives als nitrats molt més cares que les convencionals. 

Si el ràtio de sulfats/nitrats és superior a 1, s’utilitzen resines selectives als 

nitrats. Per contra, si és inferior s’utilitzaran resines aniòniques convencionals. 

      
    

   

         
      

 
        

    ⁄

    
  

                                                                     

En aquest cas serà suficient utilitzar resines aniòniques convencionals. 

La dissolució regeneradora per aquest tipus de resines és aigua salada o 

salmorra, una dissolució amb NaCl. De totes formes, es habitual utilitzar una 

dissolució regeneradora formada per una combinació de NaCl i NaHCO3 de 

forma que es redueix el ràtio clorurs/bicarbonats de l’aigua tractada, reduint el 

potencial de corrosió d’aquesta. 

Les principals característiques d’aquest tipus de estacions són: 

 El seu rendiment i la seva eficiència són elevats. 

 No necessita l’aplicació de pretractament en aigües convencionals. En 

aigües amb molta matèria en suspensió es realitzarà un pretractament 

de filtració. 

 Aproximadament cada 20    de aigua tractada s’han de regenerar les 

resines consumint al voltant de 15 kg de sal. 

 No és un procés selectiu sinó s’utilitzen resines especials. Amb resines 

convencionals la eficiència del tractament de nitrats disminueix en 

aigües amb altes concentracions de sulfats. 

 El residu produït durant la regeneració de les resines té una 

concentració alta de clorurs i nitrats i no es pot abocar en el medi sense 

tractar-la prèviament. 

 Existeix risc de un excés de sal en l’aigua tractada. 

 Baix consum energètic. 

 És un tractament amb un cost de operació mitjà. 
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 La superfície necessària és reduïda i el cost de inversió i construcció són 

baixos. 

 Les resines són cares però tenen un temps de vida útil elevat, 

generalment uns 6-7 anys. 

 És una tècnica àmpliament utilitzada per la seva gran flexibilitat, s’adapta 

fàcilment a variacions del cabal de l’aigua a tractar i de la concentració 

del contaminant. 

 

Alternativa 3 

 

La tercera alternativa correspon a un tractament per desnitrificació biològica. 

Aquesta tècnica utilitza el procés natural de desnitrificació que passa durant el 

cicle del natural del nitrogen, forçant-lo en l’aigua a tractar. 

La desnitrificació és un procés metabòlic en el que certes bactèries, tot i que 

també existeixen fongs que tenen aquesta capacitat, utilitzen el nitrat com 

acceptor terminal de electrons quan es troben en condicions anòxiques. Durant 

aquest procés els nitrats es redueixen fins a nitrogen gas (N2) en etapes 

successives apareixent com productes intermedis nitrits, òxid nítric i òxid nitrós. 

   
     

            

El nitrogen gas és el component principal de l’atmosfera terrestre i, per tant, es 

pot alliberar a aquesta sense cap risc. 

Aquest procés ho poden dur a terme tant bactèries heteròtrofes com autòtrofes. 

Les bactèries heteròtrofes requereixen un substrat orgànic, com per exemple el 

metanol o el etanol, que actuarà com a font de energia (donador de electrons) i 

font de carboni.  

En la desnitrificació autòtrofa es necessita una font de energia, com l’hidrogen, i 

una font de carboni inorgànica, com el CO2. En el cas que ens ocupa s’utilitzarà 

un procés de desnitrificació heteròtrofa amb etanol com a font de carboni. La 
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desnitrificació heteròtrofa amb etanol té una gran velocitat de desnitrificació per 

el que l’aigua haurà de estar poc temps en contacte amb els microorganismes. 

Aquest procés es durà a terme en un reactor biològic anaerobi. Dins aquest 

reactor hi haurà un medi de cultiu on els microorganismes, paracoccus, 

creixeran i es reproduiran. Per aquest medi passarà l’aigua a tractar, en la que 

s’haurà injectat prèviament la font de carboni, de forma que començarà el 

procés de desnitrificació. 

L’aigua haurà de estar en contacte amb el medi el suficient temps perquè és 

redueixin els nitrats a les condicions desitjades. Existeixen uns tipus de 

reactors, anomenats reactors en suspensió, que permeten velocitats de filtració 

superiors ja que el medi de suport es trobarà en suspensió dins el reactor 

gracies a la força provocada per el flux ascendent. Com no són necessàries 

velocitats de filtració tan altes, el reactor designat serà de llit fix, es a dir, el 

medi de suport no és mourà. 

En el procés de desnitrificació heteròtrofa existeix la possibilitat de que hi hagi 

acumulació de algun dels productes intermedis. Tant l’òxid nítric com el nitrós 

no preocupen excessivament perquè es troben en estat gas però els nitrits són 

molt més tòxics que els nitrats (molt cancerígens) i s’ha de tenir en compte que 

no aparegui cap acumulació.  

Per evitar la aparició de productes intermedis s’injectarà una dosis més alta de 

la necessària de etanol. D’aquesta forma, i assegurant que l’aigua està amb 

contacte amb el medi el temps suficient, la desnitrificació es completarà 

totalment i no apareixeran productes intermedis. 

Per eliminar l’excedent de etanol una vegada realitzat el procés de 

desnitrificació es passarà l’aigua per un tanc de oxigenació. En aquest tanc 

s’aportarà oxigen  a l’aigua i l’etanol s’oxidarà. De totes formes l’etanol, a 

diferencia del metanol, és una substancia que en concentracions normals es 

inofensiva. 

Finalment es passarà l’aigua per un filtre de arena convencional per eliminar la 

matèria en suspensió que s’hagi format durant el procés. 
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Les característiques principals de la desnitrificació biològica són: 

 Té un alt rendiment i eficiència. La única aigua que es perd és la 

utilitzada durant la neteja dels filtres. 

 L’aigua utilitzada durant la neteja dels filtres es pot abocar directament al 

clavegueram directament, ja que te caracterització de residu orgànic 

domèstic, o utilitzar-se per regar. 

 És l’únic procés dels estudiats que elimina completament els nitrats 

convertint-los en un component inofensiu. Els altres processos només 

separen el contaminant de l’aigua i després s’ha de tractar en algun altre 

lloc. 

 No requereix pretractament. 

 El consum energètic és molt baix. 

 Els costos operacionals són baixos. 

 El cost de inversió es mitjà. 

 Requereix la addició de reactius químics constantment (etanol) que 

tenen un cost reduït. 

 És un procés selectiu, només elimina els nitrats. 

 No s’ha de recarregar el material filtrant ni els microorganismes, no 

surten del reactor. 

 És un procés que depèn de les condicions de l’aigua com la 

temperatura, el pH i la alcalinitat. 

 Els equips són molt fàcils de utilitzar, pràcticament poden funcionar 

automàticament sense requerir ma de obra. 

 La posta en marxa de la planta és llarga, de 2 a 6 setmanes. Durant 

aquest temps els microorganismes s’han de aclimatar al nou medi i 

s’han de precisar el valors reals dels additius a utilitzar. 

 El problema principal d’aquest tipus de estacions es la seva poca 

flexibilitat. El procés ha de funcionar sempre amb continu i no permet 

grans variacions de cabal. En cas de haver-hi una parada de llarga 

duració es necessitarà fer una semi-posada en marxa. Es recomana que 

quan la planta hagi de estar parada es recirculi aigua tant tractada com 

sense tractar per evitar la posta en marxa. 
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Anàlisi multi-criteri de les alternatives 

 

Rendiment 

 

En quant al rendiment la alternativa 1 és la clara perdedora. El procés de 

osmosis inversa pot arribar a tenir rendiments tan baixos com un 50%. Les 

altres alternatives tenen rendiments molt alts. En tot cas la desnitrificació 

biològica tindrà un rendiment superior perquè els filtres s’han de netejar menys 

habitualment que les resines. 

Figura  7.22. Valoració del rendiment. 

 Valoració 

Alternativa 1 4 

Alternativa 2 8 

Alternativa 3 9,5 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Eficiència 

 

El procés amb més eficiència és el de la osmosis inversa ja que pot arribar a 

aconseguir una eliminació del 99,9% en condicions ideals però el més habitual 

es que la eficiència estigui al voltant del 95%. 

La alternativa 2, l’intercanvi iònic, també té una alta eficàcia. Utilitzant resines 

especials selectives es poden arribar a eficiències casi iguals a les de la 

osmosis inversa però en utilitzant resines convencionals, cas que ens ocupa, la 

eficiència depèn de la concentració de sulfats. De totes formes la eficiència 

anirà des de el 85% fins al 95%. 

La desnitrificació biològica amb etanol com a font de carboni ha arribat a 

eficiències de 98% en alguns casos. Però al ser depenent de les condicions de 

l’aigua, del substrat i del medi de suport, és molt difícil assegurar que es 

comportarà de la mateixa forma. És per això que durant la posada en marxa 
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s’hauran de precisar els valors oportuns de forma que es maximitzi la 

eficiència. Es pot dir que aquest tractament és més desconegut teòricament i, 

per tant, s’han de ajustar els paràmetres amb la informació empírica. 

De totes formes les experiències prèvies demostren que utilitzant l’etanol com a 

font de carboni s’aconsegueixen eficàcies elevades, no inferiors al 90%. 

Figura  7.23. Valoració de l’eficiència. 

 Valoració 

Alternativa 1 9,5 

Alternativa 2 8,5 

Alternativa 3 8,5 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Costos de inversió 

 

El cost de inversió més baix serà el de la alternativa 2, l’intercanvi iònic és un 

procés que té uns costos de inversió molt reduïts. La alternativa 3 tindrà uns 

costos de inversió superiors a la alternativa 2, principalment per que 

necessitarà una superfície de construcció major.  

El fet de que les membranes de osmosis inversa són cares, de que requereix 

un local condicionat per evitar humitats en els equips i que les bombes 

necessàries són cares, la alternativa 1 serà la que tindrà els costs de inversió 

més alts. 

Totes les alternatives tenen uns costos de inversió raonables sense trobar-se 

grans diferencies entre ells, especialment entre la alternativa 3 i la 1. 

Figura  7.24. Valoració de l’eficiència. 

 Valoració 

Alternativa 1 7 

Alternativa 2 8,5 

Alternativa 3 7,5 

Font: Elaboració pròpia. 
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Costos d’explotació i manteniment 

 

El tractament per desnitrificació biològica té uns costos d’explotació i 

manteniment molt reduïts: el consum energètic és baix, el manteniment es 

redueix a les bombes i canonades, pràcticament no requereix ma de obra i el 

material filtrant no necessita recarregar-se. L’únic cost real de explotació és la 

font de carboni i, en el cas de l’etanol (o alcohol etílic) és molt econòmic per 

que es tracta de una substancia molt utilitzada. 

La alternativa 2 té uns costos d’explotació i manteniment mitjans. El consum 

energètic és baix i la ma d’obra necessària és reduïda però s’han de regenerar 

les resines constantment utilitzant sal en quantitats molt elevades (15kg cada 

20.000 litres). El recanvi de components es pràcticament inexistent perquè les 

resines tenen una vida útil superior als 6 anys. 

El tractament per osmosis inversa té uns costos d’explotació i manteniment 

elevats. El consum energètic és alt, les membranes tenen una vida útil de 2 a 3 

anys i són cares, el manteniment de les bombes es costos per la elevada 

potencia d’aquestes i s’han de netejar les membranes quan es colmaten. 

Figura  7.25. Valoració de l’eficiència. 

 Valoració 

Alternativa 1 6 

Alternativa 2 7,5 

Alternativa 3 9 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Condicionants tècnics 

 

L’única alternativa que requereix pretractament és la primera, osmosis inversa, 

que necessita un pretractament de filtració i clarificació. Totes les alternatives 

necessiten realitzar un post-tractament de cloració per eliminar els possibles 

microorganismes presents, tractament que ja es realitza en la actualitat. En la 
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osmosis inversa s’haurà de mesclar l’aigua tractada amb aigua sense tractar 

per culpa de la reducció no desitjada de minerals necessaris. 

Les estacions de tractament biològic necessiten un temps de posada en marxa 

llarg per la aclimatació dels microorganismes i l’ajustament dels paràmetres 

mentre que les altres alternatives tenen una posada en marxa immediata. 

Tant la alternativa de l’intercanvi iònic com la de la osmosis inversa poden 

funcionar en discontinu permetent parades de llarga duració. Les estacions de 

tractament biològic han de funcionar en continu i no permeten parades de llarga 

duració ni grans variacions de cabal. 

En quant a facilitat de operació la alternativa predominant és la del tractament 

biològic, en la que pràcticament no s’ha de actuar de cap forma, seguida per la 

alternativa 2.  

Tant la alternativa 2 com la 3 no requereixen de un condicionament del espai 

on s’ubicaran els equips, de fet existeixen estacions mòbils reduïdes. La 

alternativa 1 necessita una ubicació adequada i condicionada per evitar les 

humitats en els equips. 

Figura  7.26. Valoració de l’eficiència. 

 Valoració 

Alternativa 1 6 

Alternativa 2 8,5 

Alternativa 3 7 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Impacte ambiental 

 

Les estacions de tractament biològic no produeixen més residus que els 

generats durant la neteja dels filtres i aquests, que són de caràcter orgànic 

domèstic, es poden abocar directament al clavegueram. Tant el tractament per 

osmosis inversa com els de bescanvi iònic produeixen residus per que els 

tractaments es basen en la separació dels contaminants en comptes de la seva 

eliminació i, segons la concentració, hauran de ser tractats abans de abocar-se. 
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Totes les estacions tenen dimensions reduïdes però les estacions de osmosis 

inversa tindran un impacte visual més gran per que necessiten un local ben 

condicionat per evitar humitats en els equips. El consum energètic és més alt 

en la alternativa 1, seguit per la segona. 

Figura  7.27. Valoració de l’eficiència. 

 Valoració 

Alternativa 1 6,5 

Alternativa 2 7,5 

Alternativa 3 9 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Resultats 

 

Els resultats del anàlisi multi-criteri són els següents. 

Figura  7.28. Resultats de l’anàlisi multi-criteri. 

 Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Rendiment 2 4 8 9,5 

Eficiència 2,5 9,5 8,5 8,5 

Costos de inversió 2 7 8,5 7,5 

Costos de explotació i manteniment 2,5 6 7,5 9 

Condicionants tècnics 2,5 6 8,5 7 

Impacte ambiental 1,5 6,5 7,5 9 

Nota ponderada 13 6,58 8,12 8,37 

Font: Elaboració pròpia. 

La solució adoptada serà la alternativa 3 amb una puntuació de 8,37. 
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Descripció de la solució adoptada 

 

Del anàlisi multi-criteri s’ha obtingut que la millor solució per el problema en 

qüestió serà la construcció de una única E.T.A.P. situada al costat dels dipòsits 

i que utilitzarà un procés de tractament biològic per realitzar la seva funció. 

Figura  7.29. Detall de la ubicació de la E.T.A.P. (1:1.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura  7.30. Traçat del conductor del pou de Ses Tapareres (1:5.000). 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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Per connectar el pou de Ses Tapareres a la E.T.A.P. s’ubicarà un conductor 

que seguirà el traçat descrit en la figura 7.30.  

La planta constarà de un dipòsit i dues línies de tractament simètriques que 

funcionaran al mateix temps. Cada una d’aquestes línies de tractament tindrà: 

 Un reactor biològic. 

 Un tanc de oxigenació  

 Dos filtres de arena, que funcionaran de forma alternada durant la 

neteja. 

 

Dipòsit 

 

L’aigua provinent dels pous passarà primer per un dipòsit. Aquest dipòsit té la 

funció de mantenir la entrada de un cabal constant a la estació, evitant les 

variacions produïdes per les bombes dels pous i les conduccions cap a la 

estació. El volum del dipòsit es dissenyarà perquè pugui seguir aportant el 

mateix cabal amb un dels pous aturats durant una hora.  

 

Injecció de la font de carboni 

 

En el conducte que connectarà el dipòsit amb el biofiltre s’injectarà, de forma 

continua, la font de carboni i els nutrients a l’aigua. La font de carboni escollida 

és l’etanol, alcohol etílic, per que proporciona una velocitat de desnitrificació 

molt elevada a un preu molt baix. També te el avantatge de que, fora de 

concentracions extremes, no resulta perjudicial per la salut humana. Per els 

nutrients s’utilitzarà fosfat. 
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Reactor biològic 

 

El reactor estarà dissenyat per eliminar teòricament tots els nitrats de l’aigua tot 

i que l’objectiu es que la concentració de sortida sigui inferior a 15 mg/l. Es 

dissenyarà d’aquesta forma conservadora perquè el procés biològic, com tracta 

amb sers vius, els paràmetres cinètics són empírics i només són precisos en 

les condicions dels estudis realitzats. Caldrà ajustar els paràmetres durant la 

posta a punt segons com es comportin els microorganismes en aquest medi. 

El biofiltre serà un reactor anòxic de llit fix i flux ascendent que utilitzarà 

bactèries heteròtrofes facultatives principalment del tipus Paracoccus 

denitrificans. S’ha escollit aquest organisme perquè es disposa de informació 

empírica del seu funcionament i presenta unes característiques molt 

adequades per l’eliminació de nitrats en aigües de consum. 

Com a medi de suport s’utilitzarà la biolita P-4,5 que és una argila expansiva 

redona de gran porositat i químicament inert, molt adequada per el cultiu de 

microorganismes. 

 

Tanc de oxigenació 

 

A continuació l’aigua passarà per un tanc de oxigenació. Aquest tanc té la 

funció de introduir oxigen en l’aigua, que es trobava en condicions anòxiques, 

per oxidar les restes de matèria orgànica que puguin romandre. Si bé els 

humans no obtenim l’oxigen de l’aigua i, per tant, no és necessari una 

concentració elevada d’oxigen dissolt en l’aigua de consum, si que s’estableix 

una relació entre la concentració d’aquest i el gust i l’olor de l’aigua. 

També s’ha de tenir en compte que no interessa que en l’aigua de consum hi 

hagi una concentració elevada d’oxigen dissolt perquè a major concentració 

d’aquest més agressiva és l’aigua per les canonades. S’ha decidit que una 
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concentració de OD de sortida adequada serà la equivalent a una saturació del 

60%. 

El tanc funcionarà per etapes, de forma discontinua, mentre que els difusors 

funcionaran tot el temps, de forma continua. 

En la primera fase l’aigua entrarà dins el tanc en el que els difusors estaran 

funcionant. Quan el nivell de l’aigua dins el tanc arribi a una altura determinada 

la bomba es posarà en funcionament per treure l’aigua. 

Figura  7.31. Exemple de la etapa de omplert del tanc. 

 

Font: NoNO3. 

En aquesta segona etapa la bomba està buidant el tanc mentre que l’aigua 

segueix entrant de forma continua. La bomba ha de tenir la suficient potencia 

per que el tanc es vagi buidant. 

Quan el nivell de l’aigua arriba a un mínim definit, la bomba de sortida es para i 

el cicle torna a començar.  
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Figura  7.32. Exemple de la etapa de buidat del tanc. 

 

Font: NoNO3. 

El tanc, els difusors i la bomba es dimensionaran de forma que el temps de la 

etapa d’omplert i de buidat del tanc sigui suficient per proporcionar l’oxigen 

necessari. 

S’ha de tenir en compte que amb aquest procés, tot i que el tractament biològic 

es fa de forma continua, l’aigua de sortida de la estació ho farà de forma 

discontinua. 

 

Filtre d’arena 

 

Abans de enviar l’aigua als dipòsits passarà per un filtre de arena amb la funció 

de filtrar la matèria en suspensió que s’hagi originat durant el procés anterior. 

S’utilitzaran dos filtres ràpids de arena de flux descendent. Els filtres 

funcionaran de forma alternada, quan es comenci el procés de neteja de un 

filtre es passarà a utilitzar l’altre.  

Cada un dels filtres ha de tenir capacitat per filtrar l’aigua de cada línia per que 

no funcionaran al mateix temps. 



 



 

 

 

 

 

Annex 8 : Càlculs hidràulics i de procés 
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Introducció 

 

En aquest annex es detallaran els càlculs cinètics i hidrodinàmics necessaris 

per determinar les dimensions dels diversos equips de la estació.  

Els paràmetres cinètics dels microorganismes s’haurien de obtenir 

empíricament mitjançant experiments en laboratori o, preferiblement, una 

planta pilot de mida reduïda. Com aquest projecte té caràcter acadèmic, no és 

possible realitzar aquests experiments i s’utilitzaran paràmetres determinats en 

estudis previs.  

Cal tenir en compte que els microorganismes es comporten de forma diferent 

segons el medi en el que es troben i, per tant, aquests paràmetres no seran 

precisos i s’hauran de ajustar durant la posta a punt de l’estació. 

 

Paràmetres utilitzats 

 

Per obtenir els paràmetres cinètics dels microorganismes s’han consultat 

diferents tesis i estudis. Finalment s’ha decidit utilitzar els paràmetres obtinguts 

en la tesis “Eliminación biológica de nitratos en un efluente con alta carga” de 

Julián Carrera Muyo del departament d’enginyeria química de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

En aquesta tesis s’ha realitzat un experiment, en condicions de laboratori, per 

determinar el comportament dels microorganismes del tipus “paracoccus” en un 

efluent amb alta carrega contaminant. Amb aquests paràmetres després es 

dissenya el tractament de nitrats de una estació depuradora. 

S’utilitzen dues fonts de carboni per comparar la seva eficiència i per veure com 

afecten al procés. Aquestes fonts de carboni són el metanol i una mescla 

provinent de residus de la industria alimentaria en la que predomina clarament 

l’etanol (88%). 
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Els paràmetres cinètics dels microorganismes que s’utilitzaran seran: 

Figura  8.1. Paràmetres cinètics dels microorganismes. 

 Símbol Unitats Valor 

Velocitat de desnitrificació a 20ºC                             0,64 

Factor de correcció per temperatura   Adimensional 1,07 

Constant de semi-saturació dels nitrats              
    0,06 

Constant de semi-saturació del etanol                    0 

Coeficient de respiració endògena           0,04 

Rendiment cel·lular                     0,3 

Font: Tesis de Julián Carrera Muyo. 

És important notar que la desnitrificació heteròtrofa té una velocitat de 

desnitrificació elevada però que és un procés en el que la seva eficiència depèn 

molt de la temperatura. De totes formes, l’aigua a tractar té una temperatura 

adequada per el procés durant tot l’any a causa del clima mediterrani, de 

ubicar-se el terme en una cota molt baixa i de que la variació de la temperatura 

en aigües subterrànies és molt baixa. 

Per que aquests microorganismes es puguin desenvolupar i nodrir 

adequadament és important que el medi de suport tingui les característiques 

adequades. En aquest projecte s’ha optat per utilitzar la biolita p-4,5, una argila 

expansiva que utilitza la empresa Degremont S.A. en el procés de 

desnitrificació biològica propi d’aquesta empresa. Aquest material, del que en té 

la patent, presenta les següents característiques. 

 Alta porositat de medi, mínim garantit de un 75%, i en la que predominen 

els pors de diàmetre majors a 1 micròmetres, mida necessària per que 

és puguin desenvolupar els microorganismes. 

Figura  8.2. Distribució dels pors de la biolita p-4,5. 

Diàmetres [    Distribució de pors [%] 

<0,5 6 

0,5-1 12 

1-3 43 

>3    

Font: Degremont 

 La majoria dels pors son oberts, continus i interconnectats entre ells per 

facilitar el pas de l’aigua. 
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 És un material químicament inert format principalment per la següent 

composició. 

Figura  8.3. Composició química de la biolita p-4,5.. 

Productes Proporció [%] 

     78 

      12 

      5 

                       <2 cada un 

Font: Degremont. 

 Presenta una densitat aparent de aproximadament 500       i una 

superfície específica molt alta, superior als 1000      . 

 És un material de gra amb forma redona i de mida efectiva (   ) entre 

4,2 i 5 mm. 

 Presenta unes pèrdues per degradació (ASTM-88) inferiors als 2%. 

 Per processos de desnitrificació en llit fix, el fabricant recomana la 

col·locació de 3 metres de altura de medi de suport en cada reactor. 

 

Càlculs 

 

Reactor biològic 

 

Càrrega de nitrats 

 

El reactor i els posteriors equips es dimensionaran per una línia de tractament 

ja que les dues línies seran simètriques. El primer pas per dimensionar el 

reactor biològic és determinar la carrega de nitrats. 

      [   
      

  

 
     

   

 
 
      

    
 

    

      
            

                     

Per el reactor biològic passaran 22,5 Kg de nitrats cada hora, quantitat que el 

reactor haurà de ser capaç de eliminar. L’aigua haurà de estar en contacte amb 
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el medi de suport, i els microorganismes que hi habiten, el temps suficient per 

eliminar els nitrats.  

 

Velocitat de desnitrificació 

 

Com els microorganismes són susceptibles al medi, especialment a la 

temperatura, caldrà ajustar els paràmetres cinètics a la temperatura de disseny. 

                                                                         

Per la relació estequiomètrica es sap que 4,42 grams de nitrats equivalen a 1 

gram de nitrogen-nitrat. 

                               
                                                                      

 

Concentració de microorganismes 

 

Es comú que els reactors biològics de llit fix en tractaments biològics continguin 

entre 5.000 i 15.000 mil·ligrams de microorganismes, així que en aquesta 

estació s’hi introduiran inicialment X=7.000 mg VSS/l. La quantitat de 

microorganismes anirà creixent al llarg del temps però com aquest tipus de 

microorganismes tenen un creixement molt lent la població es pot considerar 

pràcticament estabilitzada. 

 

Volum de medi filtrant 

 

El volum de medi de suport necessari es pot calcular amb la equació 8.4. 
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Es necessitaran 35,55    de medi de suport per que l’aigua estigui el suficient 

temps en contacte amb els microorganismes per eliminar els nitrats. 

Com ja s’ha mencionat abans el fabricant informa que l’altura normalitzada del 

material de suport es de 3 m per reactor en tractaments de desnitrificació. Com 

només es vol ubicar un únic dipòsit es podrà determinar la superfície 

necessària. 

  
  

  
 

     

 
                                                                                                               

Com el reactor tindrà forma cilíndrica també es podrà calcular el seu diàmetre. 

    √
  

 

 

   √
     

 

 

                                                                                              

Com els paràmetres cinètics no s’han obtingut en les mateixes condicions 

climàtiques i podran variar, s’incrementarà el diàmetre del reactor fins a 4,5 

metres de forma conservadora.  

        
  

 
     

    

 
                                                                                      

S’utilitzaran 48    de medi de suport. 

 

Dimensions 

 

Es deixarà mig metre en el fons del llit, per sota del medi de suport, per facilitar 

la repartició homogènia de la carrega hidràulica al llarg del reactor. Es 

construirà una pantalla per evitar la sortida de material arrossegat de 300 mm 

per sobre del medi. A sobre de la cota d’aigua de treball es deixarà un marge 

de seguretat de mig metre. Es recomanable que la velocitat en les canonades 
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no sigui superior a 2,5 m/s per evitar el desgast excessiu. Com la sortida 

d’aigua del reactor es produirà per gravetat, per garantir aquesta velocitat la 

cota d’aigua de treball haurà de situar-se a 0,3 m respecte la canonada de 

sortida. 

D’aquesta forma es determina que les dimensions interiors del reactor seran 

4,5x4,6 metres. 

 

Fluïdització 

 

Finalment cal comprovar que amb aquestes dimensions no es produeix la 

fluïdització del medi de suport. Per fer aquesta comprovació es seguiran les 

pautes del llibre “Transporte de momentum y calor, teoria y aplicaciones a la 

ingenieria de proceso” de la doctora Maria Dondé Castro.  

En aquest llibre es detalla que el comportament del llit de un reactor vindrà 

donat per la carrega hidràulica, es a dir la velocitat en que l’aigua passa per 

una secció del llit. En funció del valor d’aquest paràmetre, les partícules del 

medi romandran estàtiques (llit fix), es quedaran en suspensió dins el reactor 

(llit fluïditzat) o es produirà l’arrossegament de les partícules del llit (elutriació). 

Figura  8.5. Representació de la pèrdua de pressió enfront la velocitat per cada llit. 

 

Font: Maria Dondé Castro. 
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És defineixen dos valors límit de la velocitat per diferenciar el comportament del 

medi: 

 Velocitat mínima de fluïdització (   ), velocitat a la que s’inicia la 

fluïdització. 

 Velocitat terminal (  ), velocitat a la que es començar a produir elutriació. 

Com es veu en la figura 8.5 la pressió va disminuint fins que s’inicia la 

fluïdització (punt A), que passa a tenir unes pèrdues de pressió constants ja 

que el medi es troba en suspensió. Per determinar la velocitat mínima de 

fluïdització només caldrà trobar la intersecció de les línies de caiguda de 

pressió en el llit fix i el llit fluïditzat. 

           

   
 

 (
         

 
)  

   

   
 
 (

         

 
)

 

 
               

  
                      

On: 

     és la porositat mínima de fluïdització, la porositat del llit quan 

comença la fluïdització. En partícules esfèriques assoleix un valor entre 

0,4 i 0,45, depenent de la mida de aquestes. S’utilitzarà com a terme mig 

un valor de 0,43. 

    és el diàmetre equivalent de la partícula, que depèn de la seva forma. 

El valor del diàmetre equivalent en les partícules utilitzades és          

m. 

    és la densitat del medi de suport. 

    és la densitat del fluid, en aquest cas aigua. La densitat de l’aigua 

varia segons la seva temperatura. A 16ºC és 999,03      . 

   equival a la viscositat dinàmica de l’aigua. Aquest paràmetre depèn de 

la temperatura i té un valor, a 16ªC, 0,001109     . 

La densitat que proporciona el fabricant es tracta de la densitat aparent, es a 

dir, la massa de les partícules entre l’espai que ocupen incloent l’espai entre 

partícules i els pors. Per els càlculs hidrodinàmics es necessita conèixer la 

densitat absoluta de les partícules.  
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Per obtenir la densitat real del material de suport es realitzarà una aproximació 

tenint en compte la densitat real de un sol argilós. Els sols argilosos mostren 

una gran variació en la densitat real, oscil·lant entre valors de 1.800 i 2.400 

     .  

Com la biolita és un material ceràmic lleuger és suposarà que la densitat real 

és reduïda. Per poder realitzar els càlculs hidrodinàmics s’ha suposat que el 

material de suport té una densitat real de 1.800 Kg 

Desenvolupant la equació 8.17 s’obté la següent expressió de la que es pot 

obtenir el valor de la velocitat mínima de fluïdització. 

           
                                                                                                 

El valor de la velocitat mínima de fluïdització obtingut és 0,96 m/s. 

La càrrega hidràulica, o velocitat superficial, en el reactor biològic serà: 

   
 

 
 

   

       
                                                                         

Com       , el llit no fluïditzarà. 

 

Velocitat sense medi 

 

Tant el cabal com la càrrega hidràulica utilitzada tenen en compte que el 

material de suport alentirà el pas de l’aigua. Aquesta disminució de la velocitat 

superficial està relacionada amb la porositat del medi de suport.  

El medi de suport està conformat per un material fabricat expressament per la 

desnitrificació biològica d’aigües de consum humà i el fabricant garanteix una 

porositat de medi no inferior al 75%. La velocitat sense comptar el medi és 

calcularà de la següent forma: 
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Cabal sense medi 

 

El cabal d’aigua sense tenir en compte el medi, que correspon al cabal mínim 

de entrada al reactor per que el cabal de sortida sigui de 150     , es 

calcularà de la següent forma: 

                               
      

   
                                          

 

Pèrdua de pressió 

 

Les pèrdues de pressió corresponen a la resistència al flux d’un fluid a través 

dels espais buits de un llit de sòlids porosos produïts per la fricció de totes les 

partícules del medi. La fricció total per unitat d’àrea és la suma de les forces de 

fricció viscoses i les forces d’inèrcia, contemplant tant el component laminar 

com del turbulent del gradient de pressió. 

Les pèrdues de càrrega en filtres de llits fixes es poden calcular mitjançant la 

equació de Ergun (equació 8.13). 

 
  

 
 

               

  
    

 
         

       

     
                                                        

Substituint per els valors del reactor biològic: 

 
  

 
 

                              

              
                             

                                        

Les pèrdues de pressió són de 4,77 Pa per cada metre de llum de medi de 

suport. En el reactor s’hi ubicaran 3 metres de medi de suport així que les 

pèrdues correspondran al següent valor: 

                                                                                                                            

Les pèrdues de pressió produïdes per el medi filtrant del reactor seran de 

       . 
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Potencia consumida 

 

La potencia de bombeig consumida en el material filtrant serà: 

                 
   

      
                                                                                

 

Producció de fangs 

 

La neteja dels filtres s’ha de realitzar quan aquests es trobin colmatats i la 

pressió de l’aigua a la sortida hagi disminuït de forma important.  

Com actualment l’aigua es subministra sense realitzar cap procés de filtratge, 

es pot suposar que l’aigua a l’entrada és pura en aquest aspecte, fet que 

corroboren els anàlisis indicant una terbolesa molt baixa. Per aquest motiu, es 

pot suposar que la colmatació dels filtres es produirà principalment per la 

acumulació de la massa microbiana. 

Els microorganismes escollits per el tractament tenen un creixement cel·lular 

molt lent i una producció de fangs molt baixa. La taxa de creixement dels 

microorganismes es pot calcular amb la següent expressió: 

                                                                                                                                        

Desenvolupant la expressió anterior s’obté: 

                                                                               

                                                                                                                          

Però els microorganismes no utilitzen tota la energia en créixer i, per tant el 

creixement real serà inferior al calculat. En els microorganismes aquesta 

limitació es representa amb el coeficient de respiració endògena i afectarà a la 

tassa de la següent forma: 
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Amb la taxa de creixement es podrà estimar la edat de fang o, temps de 

permanència cel·lular: 

   
 

   
 

 

    
                                                                                                                 

I la productivitat o rendiment observat es calcularà amb la següent expressió: 

     
 

       
 

          

       
 

     

    
                                                                         

Realitzant les hipòtesis habituals de menysprear els residus cel·lulars (    ) i 

suposar que no hi ha sòlids no biodegradables en l’afluent, s’obté: 

     
 

       
 

    

           
                                                    

I la producció de biomassa serà: 

                                  
         

           
  

    

     
 
     

    
                          

Suposant una relació entre els sòlids volàtils i els totals en la biomassa 

produïda de 0,85 com és habitual s’obté: 

       
      

    
 

     
    
   

    
                                                                                    

La producció de fangs totals serà de 24,4 Kg cada dia. 

 

Neteja del material filtrant 

 

La neteja dels filtres s’ha de realitzar quan aquests es trobin colmatats i la 

pressió de l’aigua a la sortida hagi disminuït de forma important.  

Com actualment l’aigua es subministra sense realitzar cap procés de filtratge, 

es pot suposar que l’aigua a l’entrada és pura en aquest aspecte, fet que 

corroboren els anàlisis indicant una terbolesa molt baixa. Per aquest motiu, es 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor       Càlculs hidràulics i de procés 
 

14 
 

pot suposar que la colmatació dels filtres es produirà principalment per la 

acumulació de la massa microbiana. 

El fabricant recomana la neteja del material de filtrant cada cicle de filtratge de 

72-96 hores amb condicions similars a les d’aquest projecte. 

La duració del rentat ha de ser la necessària perquè l’aigua surti clara i amb la 

pressió correcta. Es recomana que la neteja es realitzi amb una velocitat 

superficial de 20 m/h, velocitat suficient per netejar el material filtrant però que 

evitarà l’arrossegament del medi o del cultiu de microorganismes. 

Com l’aigua a tractar es clara i té una baixa concentració de matèria en 

suspensió es podrà utilitzar per realitzar la neteja, evitant tenir que utilitzar 

aigua tractada. L’aigua utilitzada durant el procés de neteja s’abocarà a la xarxa 

de clavegueram. 

L’operació de neteja és realitzarà mitjançant 3 etapes: una primera etapa de 

buidat del reactor fins al nivell del medi, una etapa de neteja amb repetició i un 

aclarit dels equips de neteja. 

La etapa de buidat es realitzarà mitjançant el desguàs de buidat que es troba 

situada a 0,2 m sobre la llosa inferior. Aquesta sortida tindrà un diàmetre de 

200mm i servirà tant per la operació de neteja com per si s’ha de buidar el 

reactor per realitzar operacions de manteniment. 

El temps que es trigarà a buidar un reactor de secció constant amb el desguàs 

es pot calcular amb la següent formula obtinguda a partir de la combinació de 

la equació de continuïtat i el trinomi de Bernoulli. 

   √
 

 
  

  
 

  
     (√   √  )                                                                                             

On: 

    és la superfície interior del reactor que en el cas que ens ocupa és 

16,29   . 

    és la superfície del orifici de sortida. Com és un orifici de secció 

circular amb 200 mm de diàmetre, serà 0,0314   . 
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    és la cota de la làmina lliure d’aigua a l’inici del buidat respecte al punt 

de desguàs, igual a 3,9 m. 

    és la cota de la làmina lliure d’aigua al final del buidat respecte al punt 

de desguàs, 3,3 m. 

Amb aquestes característiques es tardaran 50 segons a buidar el reactor fins al 

nivell desitjat. 

La etapa de neteja és realitzarà amb el següent procés: 

1. S’omplirà, amb una carrega hidràulica de 20 m/h, el reactor fins a la 

sortida d’aigua. Com la velocitat de entrada serà constant es pot calcular 

fàcilment la duració d’aquest procés. 

   
 

 
 

   

   
   

      

                                                                                              

2. Es seguirà injectant aigua fins a arribar a la cota de utilització normal del 

reactor. En aquest cas hi haurà una sortida d’aigua per la canonada de 

sortida de 150 mm de diàmetre. La velocitat de sortida dependrà de la 

mateixa cota i, per tant, caldrà integrar la funció per obtenir el temps de 

durada. 

   ∫
 

             √ 

   

 

                                                                      

3. Es pararà la bomba i es deixarà evacuar l’aigua per la canonada de 

sortida fins que el nivell arribi a aquesta. 

   √
    

 
  

  
 

  
                                                                                             

4. Es repetiran els punts 2 i 3 dos cops més. 

La duració del procés de neteja serà de 989,3 s. 

Per realitzar l’aclarit del equips de filtratge es realitzarà el pas 2 de la etapa de 

neteja fins a arribar a una cota sobre la canonada de sortida de 0,6 m i després 

es deixarà buidar fins a la cota de treball i passarà al funcionament normal del 

reactor. El temps total del procés complet de neteja serà de 1.235 segons 

. 
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L’aigua utilitzada consumida per la operació de neteja serà la següent: 

         
  

    
                                                                 

Es consumiran 36,7 metres cúbics d’aigua cada 72 hores, quantitat negligible 

que no afectarà al tractament. El procés de neteja es realitzarà sempre que 

sigui possible durant les hores vall (matinada) per evitar afectar al 

subministrament d’aigua. 

Durant la neteja el medi continuarà fix, sense fluïdificar ni produir-se 

arrossegament, per que la velocitat de filtració serà inferior a la mínima de 

fluïdització. 

 

Filtre de arena 

 

Els filtres de arena tindran la funció de retenir la matèria en suspensió que 

s’hagi produït durant la resta del tractament. Funcionaran amb flux descendent i 

per gravetat. Es disposaran 2 filtres de arena per cada línia de tractament de 

forma que un d’ells es posarà en funcionament quan es necessita netejar l’altre 

filtre. 

 

Medi filtrant 

 

Generalment per determinar el tipus de medi filtrant i l’espessor de la capa 

s’estudiaria el procés en una planta pilot. Com el projecte té caràcter acadèmic 

i resulta impossible realitzar aquest estudi, s’utilitzaran valors recomanats.  

S’utilitzaran els paràmetres típics dels filtres de arena de una única capa. En 

aquests filtres es disposa de una única capa de arena de gra gros. Les 

característiques principals del material són: 
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Figura  8.6. Característiques principals del medi filtrant. 

 Símbol Unitats Valor 

Diàmetre efectiu      mm 1,2 

Coeficient de uniformitat    Adimensional 1,2 

Conductivitat hidràulica       15 

Densitat aparent                

Densitat relativa    Adimensional 2,6 

Espessor normalitzat      1,2 

Pèrdua de càrrega      2 

Font: Degremont. 

Es disposarà una capa de 1,2 metres de arena amb un diàmetre efectiu de 1,2 

mm, amb el que s’aconseguirà una velocitat de filtració de 15 m/h. 

 

Superfície del filtre 

 

El cabal de entrada al filtre serà de 225      equivalent a la sortida de aigua 

del tanc de oxigenació, que haurà de ser superior al cabal de disseny de la 

planta per poder buidar el tanc. Aquest cabal entrarà durant 2 hores en 

intervals separats 1 hora. 

Coneixent la velocitat de filtració es podrà calcular la superfície que haurà de 

tenir el dipòsit. 

   
 

  
 

   

  
                                                                                                                    

S’ha escollit una relació entre ample i llarg 1,25:1. 

  √
 

    
                                                                                          

Les dimensions del filtre seran de 4,3x3,5 metres. 
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Medi de suport 

 

El medi de suport es disposa per sota del medi filtrant per tal de suportar 

aquest medi i evitar que entri en contacte amb la zona de drenatge. En aquest 

projecte s’ha optat per no disposar de medi de suport i ubicar un fals fons al 

seu lloc. 

Aquest fals fons tindrà una altura de 0,6 metres i servirà tant per realitzar la 

funció de drenatge com per distribuir l’aigua durant la neteja del filtre que tindrà 

flux ascendent. 

Es separarà del medi filtrant per una llosa de formigó en la que hi haurà situats 

unes boquilles que impediran el pas del medi filtrant cap al fals fons. Es 

disposaran boquilles estàndard del tipus FFD03. Segons les especificacions 

tècniques d’aquest producte, cada element permet un flux de 1      d’aigua i 

1,6      d’aire. 

La llosa es prepararà amb forats de 3 cm de diàmetre separats 150 mm un dels 

altres i dels laterals del filtre. Amb aquesta disposició es col·locaran 638 

elements, permetent una velocitat superficial de neteja màxima de 42,5 m/h 

d’aigua i 68 m/h d’aire. 

 

Cota d’aigua 

 

El filtre es dimensionarà per funcionar amb un nivell constant d’aigua. Durant 

els intervals en els que no hi haurà aigua de entrada provinent del tanc 

d’oxigenació, es tancarà la sortida del filtre per evitar que el nivell disminueixi. 

Com la canonada de sortida tindrà 280 mm de diàmetre exterior, mirant el 

catàleg de tubs de PVC es pot deduir que el diàmetre interior serà de 253,2 mm 

per els tubs de alta resistència. Amb aquest diàmetre es pot deduir que la 

velocitat de sortida haurà de ser: 
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I per obtenir aquesta velocitat amb un nivell d’aigua constant es necessitarà 

que la altura piezomètrica en la sortida sigui: 

   √                                                                                                                  

Considerant que les pèrdues en el material filtrant són de 2 metres i que l’orifici 

de sortida es situarà a 0,2 metres del fons, la cota d’aigua sobrenedant 

necessària és: 

                                                                                                         

La cota d’aigua sobrenedant es trobarà a 0,8 m sobre el material filtrant. Es 

deixarà un resguard per seguretat de 0,9 m. 

 

Operació de neteja 

 

La operació de neteja es realitzarà amb els paràmetres recomanats per la 

empresa que fabrica els filtres tipus en els que s’ha basat aquest disseny. 

Degremont recomana realitzar la neteja a una velocitat d’aigua de 20 m/h 

juntament amb aire a una velocitat de 55 m/h fins que l’aigua surti clara, 

normalment 10 minuts. 

La neteja dels filtres es realitzarà de forma programada cada 48 hores de 

funcionament. Es programaran perquè coincideixi amb el moment que no hi ha 

entrada d’aigua en el filtre, de forma que faciliti el canvi a l’altre filtre, i en hores 

vall de demanda. 

Per realitzar la neteja s’utilitzarà aigua ja tractada provinent de la xarxa de 

subministrament. 

La operació de neteja es realitzarà de la següent forma: 
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1. Es deixarà buidar el filtre fins al nivell de la sortida d’aigua convencional, 

operació que té una duració de 72 segons. 

2. S’injectarà l’aire i l’aigua de neteja a les velocitats mencionades 

anteriorment durant un període de 15 minuts. 

3. Es realitzarà un aclarit dels equips de filtrat i neteja amb només aigua a 

20 m/h durant 2 minuts. 

4. Es deixarà estabilitzar el llit i baixar el nivell d’aigua fins el nivell 

d’utilització durant el temps que faci falta. 

La duració total del procés de neteja serà de 1092 segons, 18 minuts. 

Durant la neteja ocorren dos processos per els que s’ha de dimensionar 

adequadament el filtre. El primer correspon a l’arrossegament de medi filtrant i 

el segon es l’augment de la cota d’aigua. 

En filtres com els que s’han dimensionat està comprovat que el llit filtrant 

s’expandeix aproximadament un 20%. Això significa que durant la neteja la 

capa filtrant tindrà un espessor més gran i es possible que el material surti del 

filtre.  

    

 
                                                                                                        

Amb una expansió de un 20% el medi no hi haurà arrossegament de material. 

 

Sobreeixidor 

 

L’altre factor a tenir en compte és que durant la neteja la cota d’aigua 

augmentarà considerablement sobresortint per les parets del filtre. Aquesta 

aigua s’ha de recollir per poder-la abocar al clavegueram, per això es 

dimensionarà una cambra on es recollirà l’aigua de rentat. 

La cambra es situarà en un costat del filtre, en la que la entrada d’aigua es 

produirà a una cota de 3 metres respecte el fons del filtre. Es suposarà que el 
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cabal de entrada en aquest dipòsit serà igual al cabal de neteja, en realitat el 

cabal serà menor ja que l’aigua entrarà per caiguda de làmina lliure: 

  

                                                                                                                      

Figura  8.7. Esquema del flux en cambres de sobrenedant. 

 

Font: Document sobre filtres de arena ràpids de la OMS. 

Figura  8.8. Capacitat de les cambres de sobreeixidors. 

 

Font: Document sobre filtres de arena ràpids de la OMS. 

Amb les equacions de la figura 8.7 i la figura 8.8, imposant un sobre nivell 

màxim d’aigua de 0,3 metres es podran obtenir les dimensions de la cambra. 

La cambra es situarà en el lateral del filtre, per tant tindrà unes dimensions de 

4,3x0,3x0,4 metres, amb una lleugera inclinació per facilitar la sortida d’aigua i 

una canonada de sortida al extrem de 120 mm de diàmetre. 
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Sistema d’injecció d’aire 

 

La distribució de l’aire es realitzarà mitjançant difusors de bombolla gruixada 

per que la transferència d’oxigen no és important i resulten menys 

problemàtics. El cabal d’aire a subministrar serà: 

                                                                                                                          

L’aire s’ha de subministrar per mitjà de un procés de compressió per que pugui 

sortir per els pors dels difusors. Això només es possible si la pressió de l’aire 

comprimit es superior a la pressió absoluta que s’exerceix sobre els difusors, 

provinent de la pressió hidrostàtica del aigua i la pressió atmosfèrica. 

                                                                              

S’hauran de convertir les unitats en el sistema anglosaxó perquè la formula que 

s’utilitzarà per determinar la potencia ho requereix. 

               
        

         
                                                                                      

La compressió del aire provocarà un augment de temperatura d’aquest que 

s’haurà de tenir en compte. Suposant un rendiment típic del compressor del 

80% s’obté: 

     
  

 
 [(

    

  
)
     

  ]                                                                          

De totes formes, amb el contacte amb l’aigua aquest augment de temperatura 

es dissiparà ràpidament. La variació de la pressió i temperatura pot generar 

una variació del caudal que s’ha de tenir en compte. Per això s’ha calculat el 

caudal de entrada per evitar que el procés es vegi afectat. 

   
        

     
                                                                                                            

La potencia del compressor haurà de ser: 
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 [(

    

  
)
     

  ]  
          

   
 [(

  

    
)

     

  ]                      

La potencia del compressor haurà de ser de 6,26 kW. 

La velocitat del aire a la sortida del compressor és: 

  
 

 
 

     

        
 
     

    
                                                                                            

Amb aquesta velocitat i cabals és recomanable que les conduccions d’aire 

tinguin un diàmetre de 150 mm. El material més utilitzat en conduccions d’aire 

és l’acer inoxidable AISI 304. Es poden utilitzar tubs lleugers perquè la pressió 

del aire no és molt alta. S’utilitzaran tubs de acer inoxidable DN150 mm.  

El primer pas per calcular les pèrdues en les conduccions d’aire serà calcular 

les propietats de l’aire a una temperatura màxima de 43 ºC i una pressió de 

1,29 atm (s’hauran de introduir en mm HG en la fórmula). 

   
     

           
 (

 

   
)                                                                                  

                                                                                                       

   
      

  
 

              

     
                                                                              

Per tant el flux serà laminar i les pèrdues de energia es podran calcular de la 

següent forma: 

  
  

  
 

  

   
                                                                                                                      

   
  

   
                                                                                                                            

     
 

 
          

  

     
                                                                             

Les pèrdues en accessoris s’han de determinar independentment per cada un 

d’ells ja que tenen un coeficient de resistència diferent. 
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Figura  8.9. Pèrdues en accessoris. 

 Número K      
  

   
     [m] 

Te   4 28,8 248,1 

Colze 90º 4 9,6 82,7 

Vàlvula de bolla 2 163,2 1405,7 

Font: Fitxes tècniques. 

Les pèrdues de càrrega i de pressió produïdes en les conduccions seran: 

                                                                                    

                                                                                                                  

Així que la potencia mínima del compressor que realment es necessitarà serà: 

  
      

 
 [(

    

  
)
     

  ]  
          

   
 [(

    

    
)
     

  ]                     

Valor que s’augmentarà un 20% per seguretat i s’obtindrà que el compressor 

haurà de tenir 20 kW de potencia i poder subministrar 13,75        d’aire. 

Com el factor limitant és el cabal, no hi ha cap compressor de 20 kW de 

potencia de capacitat suficient existeixen dues solucions, disposar de varis 

compressors o un de més potencia.  

Per reduir l’espai necessari s’ha optat per disposar de un compressor de 75 kW 

que pot subministrar un cabal superior a 14        (E75-8). Es disposarà de 

un altre compressor idèntic per funcionar en cas de averia del primer, d’aquesta 

forma es pot distribuir el treball estressant menys la maquinaria de cada un. 

Aquests compressor tenen unes dimensions de 2,2x1,17x1,92 m (LXBXH). 

En el cas dels difusors l’únic requeriment és la correcta distribució del aire dins 

el filtre per obtenir una càrrega homogènia. Es disposaran difusors de banda 

ample de acer inoxidable separats 0,45 metres un del altre. Es col·locaran dues 

canonades amb series de difusors a cada part en cada un dels filtres. Cada un 

d’aquests difusors té una longitud de 610 mm i pot arribar a subministrar fins a 

67      d’aire. 
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Dipòsit 

 

El dipòsit es dimensionarà perquè pugui seguir subministrant aigua a la estació 

amb un cabal continu de 400      durant una hora en el cas de que un dels 

pous deixi de funcionar. 

El pitjor cas es donarà quan la parada es produeixi en el pou de Sa Moladora. 

Es suposarà, de forma conservadora, que les bombes dels altres pous no 

podran augmentar la seva potencia durant la parada i que ho faran un cop 

resolta aquesta per tornar a omplir el dipòsit. 

En cas de averies que necessitin una parada de més duració és recircularà 

aigua per el reactor biològic. 

El cabal necessari de 400      té en compte el fet que en el reactor hi haurà 

unes pèrdues de carrega importants degudes als materials filtrants. 

El volum necessari per poder seguir subministrant aigua a la estació a cabal 

constant en cas de que el pou de Sa Moladora deixi de funcionar es calcularà 

de la següent forma: 

                                                                                                

Es recomanable aplicar un coeficient de seguretat al volum del dipòsit de 1,1. 

                                                                                                                             

El volum de disseny del dipòsit serà de 240   . 

La canonada de sortida haurà de tenir el diàmetre suficient perquè la velocitat 

de l’aigua durant la neteja del reactor no sigui superior a 2,5 m/s. També caldrà 

tenir en compte que la velocitat durant el funcionament normal no sigui inferior 

a 0,5 m/s per evitar problemes de sedimentació. 
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La canonada escollida es la PE DN250 de gran resistencia que té un diàmetre 

interior de 213,2 mm. 

  
 

 
 

   

           
                                                                                                 

Les pèrdues de càrrega entre el dipòsit i el reactor en les conduccions, 

calculades com en el sistema d’injecció d’aire, seran: 

     
 

 
          

   

     
                                                                             

Com el règim es turbulent s’ha utilitzat l’àbac de Moody per determinar el 

coeficient de fricció. Les pèrdues en accessoris seran: 

Figura  8.10. Pèrdues en accessoris. 

 Número K      
  

   
     [m] 

Colze 45º 1 0,224 0,026 

Vàlvula reguladora de caudal 1 2,37 0,28 

Font: Fitxes tècniques. 

Llavors la cota d’aigua en el dipòsit necessària per fer front a aquestes pèrdues 

haurà de ser superior al següent valor: 

                                                                                                         

El dipòsit es dimensionarà per una altura de 5 m deixant 0,5 m de resguard, per 

tant el diàmetre del dipòsit serà 8 m. 

 

Dosificació de la font de carboni 

 

Per la dosificació del etanol s’han consultat l’article de la “Journal of 

environmental Health science & engineering” “Biological nitrate removal 

processes for drinking water” de Anoushiravan Mohseni i David Jack Elliott. En 

aquest article s’han recollit estudis de diferents autors i, analitzant-los, s’han 

formulat una sèrie de recomanacions per aquests tipus de tractaments. 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor       Càlculs hidràulics i de procés 
 

27 
 

Per evitar que el procés de desnitrificació es quedi a mitges, produint com a 

subproducte els nitrits que són molt perjudicials per la salut, s’aconsella 

sobredimensionar la dosificació de la font de carboni. La font de carboni 

sobrant es degradarà durant el procés de oxigenació. 

El procés de desnitrificació biològica es produeix per dos mecanismes 

diferents: la respiració bacteriana i la síntesi bacteriana. 

 Respiració bacteriana: 

     
                              

 

 Síntesi bacteriana: 

     
                                          

On         és una forma química utilitzada per representar la matèria cel·lular. 

A partir de les relacions estequiomètriques de cada un dels mecanismes es pot 

determinar la dosificació teòrica de etanol que seria necessària. 

       
   

         
 

             
  

            

           
  

             

           
                            

       
   

         
 

             
  

             

           
  

             

           
                         

Teòricament es necessiten 0,69 grams de etanol per eliminar cada gram de 

nitrats. Amb aquesta relació s’obté que la dosificació teòrica de etanol serà: 

     [   
                                                                                      

En realitat la dosificació necessària seria menor ja que aquests dos 

mecanismes no és produeixen al mateix temps de forma continua. S’estima 

que per la eliminació de 1 gram de       (Nitrogen-nitrat) es necessiten 2g 

de etanol.  

      [         
[   

  

    
   

   

    
                                                  

Però en la pràctica, la presencia de diversos inhibidors fan que aquesta 

dosificació sigui insuficient. La practica ens ha demostrat que, en reactors de llit 
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fix, per eliminar 1 gram de nitrogen-nitrat fan falta aproximadament 3 grams de 

etanol, que, casualment, és igual a la primera dosificació teòrica calculada en 

aquest annex. 

Aquesta dosificació s’incrementarà un 20% per evitar l’aparició de nitrits. 

                                                                                                   

La carrega de etanol a injectar a l’aigua a tractar. 

              
  

 
       

   

 
 
      

    
 

    

      
                             

On    és el cabal d’aigua que passa per cada línia de tractament.  

Com la densitat del etanol és 789      , el cabal de etanol a injectar serà: 

   
  

  
 

    

   
 
      

    
                                                                                         

Cada una de les bombes de injecció subministrarà un cabal de          de 

etanol a cada línia, consumint un total de 63     de etanol cada hora. No farà 

falta l’addició de nutrients en forma de fòsfor per que l’aigua en té un contingut 

suficient. 

Figura  8.11. Ratis de carboni i nitrogen-nitrat en diversos experiments de laboratori. 

 

Font: “Biological nitrate removal processes for drinking water”. 
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Tanc de oxigenació 

 

El tanc de oxigenació tindrà la funció de oxidar el sobrant de etanol que no 

s’utilitzi en el reactor. Tot i que no hi ha cap paràmetre límit del etanol en aigües 

de consum, perquè no és un producte tòxic en condicions normals, es 

dissenyarà el tanc per eliminar tota concentració d’aquest. 

Aquest tanc també es dimensionarà per eliminar la matèria oxidable present en 

l’aigua subterrània. A més també s’aprofitarà per augmentar la concentració de 

OD en l’aigua. La concentració de OD no afecta a la potabilitat de l’aigua, ja 

que els humans obtenim l’oxigen de l’aire, però afecta al gust. A major 

concentració de OD en aigua millor gust però l’aigua resulta més agressiva per 

les canonades, per el que és important establir un terme mig.  

S’ha decidit que es dissenyarà el tanc per obtenir un 60% de saturació en OD, 

equivalent a 6 mg OD/l en les condicions que es donen. 

Com la velocitat de oxidació del etanol és molt elevada, el temps de 

permanència per aquesta reacció no serà el factor limitant.  

 

Dimensions 

 

El tanc funcionarà per etapes de omplert i buidat en les que el sistema 

d’injecció d’aire estarà funcionant continuament: 

1. El tanc s’omplirà per una canonada situada per sobre de 150 mm. 

Aquesta canonada abocarà de forma continua un cabal de 150    ⁄   

d’aigua. Es dimensionarà el tanc perquè això s’assoleixi a les 1 hores 

de abocament continu. 

2. La bomba de sortida es posarà en funcionament quan s’assoleixi la cota 

màxima d'aigua i buidarà el tanc, a un cabal de 225    ⁄ , fins que la 

cota assoleixi el valor mínim. La durada d’aquesta etapa serà de 2 hora. 
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Amb aquestes condicions es dedueix que el volum necessari serà de 150   . 

Es decideix que la forma sigui quadrada així que el tanc serà de 8x8x3,5 m on 

la cota màxima d’aigua és de 3 m i la mínima de 0,6m. 

 

Demanda d’oxigen 

 

De la relació estequiomètrica de la oxidació del etanol, s’obté l’oxigen necessari 

per oxidar 1 g de etanol. 

                     

Per oxidar 1 g de etanol fan falta 2,08 g de oxigen. 

La concentració de etanol sobrant en el reactor serà: 

                                                                                                             

Considerant que la oxidabilitat del aigua inicial era de 3,34 mg O2/l i el fet de 

voler arribar al 60% de saturació d’oxigen, la demanda de oxigen serà: 

      
                         

    
                                                       

Però ha quedat demostrat que en la pràctica la demanda és sempre superior a 

la teoria, per el que s’aplica un coeficient de seguretat real-teòric de 0,66. Com 

s’ha dissenyat el reactor per la concentració màxima, en moments on la 

concentració de nitrats sigui menor el sobrant de etanol serà major, per tenir en 

compte aquestes variacions s’aplicarà un coeficient de seguretat en el càlcul de 

oxigen de 1,65. 

      
     

    
                                                                                                       

Suposant que la concentració de oxigen en l’aire és el 23,2%, s’obté la 

demanda d’aire. 
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Com la densitat del aire en les condicions ambientals és 1,201      , s’obté: 

   
  

     
 

 

     
                                                                                            

El cabal d’aire necessari serà de 1,175           . 

 

Sistema d’oxigenació 

 

Per demandes de oxigen baixes i tanc de mida petita o mitjana el més 

econòmic és utilitzar un sistema mecànic independent. Aquests sistemes 

incorporen tots els elements necessaris i no requereixen cap instal·lació 

addicional. 

La taxa de transferència de oxigen (SOTR) que necessitarà garantir aquest 

equip haurà de ser superior a 19,6        . De les corbes de rendiment de les 

especificacions tècniques d’aquest tipus de sistema s’obté que per una 

profunditat de 3m el producte adequat és el JA217-3202 amb una freqüència 

de 50Hz. 

Figura  8.12. Corbes de rendiment del sistema d’oxigenat mecànic de Flygt. 

 

Font: Xylem. 

Però en el tanc que s’ha dimensionat, per tal de reduir les seves dimensions 

s’ha optat per imposar una cota d’aigua variable. Per aquest motiu s’escollirà el 

sistema en funció de la cota mitja de 1,8 m. D’aquesta forma l’equip designat és 

el sistema JA317-3202 de 50 Hz. 
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Un altre factor important en el dimensionament d’aquests equips és la mida del 

tanc. Si el tanc és gran es necessitarà la instal·lació de varis equips o de 

mescladors per ajudar a la oxigenació. 

Figura  8.13. Gràfic de selecció de sistema segons la superfície del tanc. 

 

Font: Xylem. 

Per una superfície de 64   s’aconsella la utilització del sistema JA217-3202, 

producte de inferior potencia al escollit, per tant no caldrà la adició de un 

mesclador. 

Les recomanacions també indiquen que si la relació ample/longitud o 

longitud/profunditat del tanc superen el valor de 2,5 s’hauran de disposar 2 

elements. Amb les dimensions del tanc, es supera el valor en la relació 

longitud/profunditat així que es disposaran dos elements. Amb la imposició de 

disposar dos sistemes s’optarà per utilitzar dos sistemes JA217-3202 en 

comptes de un sistema JA317.  

Figura  8.14. Disposició dels sistemes d’oxigenació. 

 

Font: Xylem. 
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El sistemes es situaran de la forma indicada en la figura 8.14., situats en un 

cantó del tanc i apuntant cap  al punt indicat. Els sistemes es col·locaran a 0,6 

m de separació dels murs laterals. 

 

Sistema de bombeig 

 

Per extreure l’aigua del tanc s’utilitzarà un sistema de bombeig. Aquest sistema 

aspirarà aigua del tanc de oxigenació i la aportarà al filtre. El cabal que haurà 

de subministrar serà de 225      en intervals de 2 hores de duració cada hora. 

Es recomanable que per evitar desgast innecessari dels materials la velocitat 

de circulació es limiti a 1,8 m/s en la canonada de aspiració i 2,5 m/s en la de 

impulsió. Per evitar la formació de turbulències en la entrada de la canonada de 

aspiració es limitarà la velocitat de circulació a 1,5 m/s. 

   
 

  
 

   

        
                                                                                 

   
 

  
 

   

        
                                                                                  

S’utilitzaran canonades PE DN200 per la impulsió i PE DN250 per la aspiració 

que tenen les següents característiques: 

Figura  8.15. Característiques canonades. 

 DN200 DN250 

Diàmetre interior   184,6 230,8 

Espessor 7,7 9,6 

Mínima tensió requerida 5 5 

Font: UNE-EN 13244. 

El càlcul de pèrdues es realitzarà de forma anàloga als altres conductes. 
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Figura  8.16. Pèrdues en accessoris en aspiració. 

 Número K      
  

   
     [m] 

Colze 90º 3 0,28 0,032 

Vàlvula de retenció de bolla 1 1 0,11 

Font: Fitxes tècniques. 

Figura  8.17. Pèrdues en accessoris en impulsió. 

 Número K      
  

   
     [m] 

Colze 90º 5 0,28 0,089 

Té 1 0,84 0,27 

Font: Fitxes tècniques. 

La altura geomètrica que haurà de poder proporcionar la bomba serà: 

                                                                                       

Per tant la bomba haurà de ser capaç de subministrar un cabal de 225      

amb una altura manomètrica de 3,52m. La potencia necessària per realitzar-ho, 

suposant un rendiment de 0,8, serà: 

  
       

   
                                                                                                                  

Per cabals alts i pressions baixes el més efectiu són les bombes axials, per tant 

es disposarà una bomba axial de 3 kW mínim de potencia. Es habitual que les 

brides de entrada i sortida de la bomba tinguin el mateix diàmetre, així que 

s’utilitzarà un con difusor en la entrada per que la canonada té un diàmetre 

major. 

 

Conducció principal 

 

La nova conducció principal haurà de subministrar un cabal de 92     . Per 

seguretat es dimensionarà per subministrar un cabal de 120     . Per aquest 

cabal es necessitarà una canonada de: 
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S’utilitzarà una canonada PE160 de gran resistència amb diàmetre interior 

130,8 mm i 14,6 mm de espessor. 

Les pèrdues no es tindran en compte perquè no es dimensionarà la bomba, 

s’utilitzarà la ja existent. Aquesta bomba subministra actualment directament a 

xarxa així que es suposa que tindrà suficient potencia per subministrar fins a la 

estació. 

 

Conduccions  

 

A continuació es detallaran les conduccions dimensionades en aquest annex: 

 Figura  8.18. Resum de conduccions a cada línia. 

 Tub 
DN 

[mm] 

   

[mm] 

Longitud 

[m] 
Accessoris 

Conducció de entrada PE100 280 253,2 25 3 colzes 90º 

Dipòsit-Reactor PE100 250 213,2 7 

1 vàlvula de 
retenció 
1 bomba 

1 colze 45º 

Reactor-Oxigenació PE100 180 166,2 3 
1 colze 90º 

1 té 
1 vàlvula de bolla 

Oxigenació-Filtre 
(aspiració) 

PE100 250 230,8 6 

1 vàlvula de 
retenció 

3 colzes 90º 
1 con difusor 

Oxigenació-Filtre 
(Impulsió) 

PE100 200 184,6 12,5 

1 bomba 
4 colzes 90º 

1 té 
1 vàlvula de bolla 

Conducció aigua neteja PE100 200 184,6 28 
3 té 

1 colze 90º 
1 vàlvula de bolla 

Conducció rebuig PE100 180 166,2 55 
1 vàlvula de bolla 

2 colzes 90º 
2 té 

Conducció sortida PE100 280 253,2 28 

1 vàlvula de bolla 
1 vàlvula de 

mostreig 
1 té 

1 bomba 

Font: Elaboració pròpia 
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Comprovació dels dipòsits de subministrament 

 

Finalment es comprovarà que els dipòsits actuals seran suficients per assolir 

les variacions de la demanda diària produïda. En cas de no ser suficients 

s’hauran de ampliar, amb la redacció del corresponent projecte específic per 

fer-ho. 

Per realitzar la comprovació s’utilitzaran les dades de variació horària 

obtingudes en l’annex 2 d’aquest Projecte i es realitzaran els gràfics de cabal 

acumulat. 

Figura  8.19. Gràfic de Cabals acumulats en els dipòsits de subministrament. 

 

Font: Elaboració Pròpia. 

La distancia màxima entre aquestes dues corbes serà la capacitat mínima que 

haurà de tenir el dipòsit abans d’aplicar el coeficient de seguretat. Per conèixer 

la distància màxima es consultarà la següent taula en la que es representen els 

valors numèrics. 
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Figura  8.20. Taula de valors numèrics dels cabals acumulats. 

 
Cabal acumulat de 

demanda [  ] 

Cabal acumulat de sortida de la 

planta [  ] 

Diferencia entre 

cabals [  ] 

0 0 0 0 

1 147,895 337,5 189,605 

2 262,3627 675 412,6373 

3 355,3551 675 319,6449 

4 437,3442 1012,5 575,1558 

5 514,8798 1350 835,1202 

6 597,1541 1350 752,8459 

7 698,9084 1687,5 988,5916 

8 846,2093 2025 1178,791 

9 1076,707 2025 948,2932 

10 1402,732 2362,5 959,7679 

11 1787,899 2700 912,101 

12 2178,714 2700 521,2855 

13 2532,245 3037,5 505,2548 

14 2851,459 3375 523,5409 

15 3148,524 3375 226,4759 

16 3424,184 3712,5 288,3164 

17 3666,95 4050 383,05 

18 3897,697 4050 152,3027 

19 4144,145 4387,5 243,3547 

20 4412,714 4725 312,286 

21 4703,752 4725 21,24814 

22 4994,564 5062,5 67,93582 

23 5224,021 5400 175,9794 

24 5400 5400 0 

Font: Elaboració pròpia 

D’aquesta taula s’obté que la diferència màxima és de 988,6   . Tenint en 

compte que la capacitat dels dipòsits de subministrament és de 1350    i que 

els factors de seguretat recomanables es troben entre els valors de 1,1 i 1,2, es 

pot assumir que en la vida útil de 15 anys no es necessitaran ampliar els 

dipòsits. 

 



 



 

 

 

 

 

Annex 9 : Càlculs estructurals 
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Introducció 

 

El present annex té l’objectiu de justificar el dimensionament estructural que ha 

servit de base en la elaboració del projecte. Es detallaran els càlculs del dipòsit 

inicial, el reactor biològic, el tanc de oxigenació i el filtre de arena. 

 

Bases de disseny 

 

Classe d’exposició 

 

Tots els elements tindran classe IV de exposició segons l’article 8.2 de la EHE-

08 perquè contindran aigua amb clorurs de origen diferent al marí. Com l’aigua 

no resulta agressiva no tindran cap classe específica. 

 

Recobriment nominal  

 

Segons l’article 37.2.4 de la EHE-08, el recobriment mínim per una classe de 

exposició IV i vida útil de 50 anys és 35 mm. El nivell de control d’execució serà 

normal, així que el recobriment nominal és 45 mm. 

 

Formigó 

 

D’acord amb l’article 37.3.2 de la EHE-08 la resistència característica mínima 

per la durabilitat del formigó és 30      , per tant el formigó utilitzat serà HA-

30/B/20/IV. 
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Del mateix article s’obté que la relació màxima de aigua/ciment és 0,50 i que la 

quantitat mínima de ciment és 325      . 

El coeficient de minoració del formigó serà 1,5. 

 

Acer 

 

L’acer de les armadures serà B-500S d’acord amb l’article 32.2 de la EHE-08. 

El coeficient de minoració de l’acer serà 1,15. 

 

Fissuració 

 

D’acord amb l’article 5.1 de la EHE-08 la obertura màxima de fissura per la 

classe IV és 0,2 mm. 

 

Dipòsit inicial 

 

Hipòtesis i descripció 

 

Com es tracta de un dipòsit de dimensions reduïdes l’esquema estructural es 

simplificarà al de una estructura monolítica formada per plaques encastades. 

Per aquest motiu no caldrà comprovar l’estabilitat contra bolcada dels murs. 

Com el terreny presenta una alta capacitat portant i els elements de la estació 

tenen mides petites, tots els elements seran superficials. D’aquesta forma es 

facilita la construcció i el manteniment i l’impacte visual no és important per la 

seva ubicació. 
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Casos de càrrega 

 

Es dimensionarà el dipòsit per els casos: 

 Ple d’aigua fins a la cota de 5 metres. 

 Buit. 

Com el primer cas és el més determinant, serà suficient dimensionar per 

aquest. 

 

Característiques resistents 

 

Aplicant els coeficients de minoració a les resistències s’obté: 

    
  

   
                                                                                                                          

    
   

    
                                                                                                                     

 

Parets 

 

Accions 

 

Com es tracta de un dipòsit superficial la única acció a considerar serà 

l’empenta hidrostàtica de l’aigua. Les sol·licitacions per variacions tèrmiques es 

poden menysprear en elements petits i en elements grans quan es disposin 

juntes de dilatació evitant que existeixin elements continus de més de 40 

metres. 
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La sobrecàrrega produïda per el vent no es tindrà en compte perquè serà petita 

i favorable. Amb les consideracions mencionades en l’annex geològic, no 

caldrà tenir en compte les accions sísmiques. El pes propi de les parets i el de 

la coberta no es tindran en compte de forma conservadora per que l’esforç axil 

corresponent, de baix valor, reduirà les traccions en la secció. 

L’empenta hidrostàtica augmentarà segons la profunditat i actuarà sobre la 

paret de la següent forma: 

                                                                                                                                             

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la paret de un dipòsit circular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 

                                                                                       

Es determina que l’espessor dels murs serà de 300 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                    

                                                                                                                            

 

Característiques mecàniques 

 

                                                                                                                                                    

       √    
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  √
        

    

 

                                                                                                         

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

ELU flexió 

 

A partir de la expressió 9.13 i imposant les condicions de contorn 

corresponents, s’obté que el moment flector produït per la empenta hidrostàtica 

en la paret seguirà la expressió 9.14. 

      

   
          

          

 
                                                                                

          
           

        
  (                  (   

 

 
 )               )           

Iterant per diferents valors de la coordenada vertical x s’obté el valor màxim del 

moment, tant negatiu com positiu. 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

La quantia geomètrica necessària vertical calcularà de la següent forma: 

                                                                                    



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                       Càlculs estructurals 
 

11 
 

         √  
    

    
                                                                                        

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

     

   
                                                                                                      

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                         

                                                                                                                              

El valor necessari no supera el mínim així que es disposarà la armadura 

mínima. Utilitzant barres     s’haurà de col·locar una barra cada 200 mm. Amb 

aquesta disposició,            , es disposa una armadura de 565,5    . 

Com el moment negatiu es menor que el positiu en la cara exterior també 

s’haurà de disposar la armadura mínima. Per aquest motiu es disposarà la 

mateixa armadura en les dues cares. 

 

ELU tallant 

 

La expressió del tallant seguirà la següent forma: 

          
           

        
  (                           (

 

 
   )                            )    (9.22) 

El valor màxim es troba en la zona del encastament i té el següent valor: 

                                                                                                                            

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 
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    √          

 
        

                                                                  

    √
   

 

 

   √
   

   

 

                                                                                             

  
   

  

  
                                                                                                                                  

   
  

    
 

     

        
                                                                                                

              √             
 

                                            

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

L’esforç de tracció, en direcció de la circumferència, seguirà la següent 

expressió: 

              (      (
       

 
                     )        )                     

El valor màxim del esforç axil serà el següent: 

                                                                                                                      

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

     
    

  
 

      

   
                                                                                               

Amb un valor mínim de: 
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Com el valor de càlcul és menor al valor mínim, es disposarà la armadura 

mínima. Aquesta armadura es pot repartir simètricament en les dues cares de 

forma que es col·locaran 480     en cada cara. La armadura horitzontal a 

tracció serà             , corresponent a una armadura de 565,5     a 

cada cara. 

 

EL de fissuració 

 

Com es tracta de un estat límit de servei, el coeficient de majoració de esforços 

serà la unitat, d’aquesta forma els moments flectors màxims tant negatius com 

positius són: 

                                                                                                                      

                                                                                                                   

Per fer la comprovació de fissuració per tracció en flexió simple s’haurà de 

complir la següent expressió d’acord amb l’article 49.2.3 de la EHE-08. 

                                                                                                              

Aquesta comprovació s’haurà de fer quan existeixi fissuració, quan la tensió en 

la fibra més traccionada superi la resistència mitja a flexotracció.  

En el cas de la flexió simple aquest fet passa quan el moment flector supera un 

determinat valor, anomenat moment de fissuració. 

           
   

 
       

    

 
                                                                                               

D’acord amb l’article 39.1 de la EHE-08, la resistència a flexotracció es pot 

calcular de la següent forma: 

          √   
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No hi haurà problemes de fissuració per la flexió simple així que no caldrà 

disposar armadura vertical addicional.  

En el cas de la armadura horitzontal, l’esforç que actua és l’axil en forma de 

tracció simple. Les tensions en qualsevol punt de la secció seran: 

   
    

 
 

      

        
      

 

   
                                                                            

Tampoc caldrà disposar de armadura horitzontal addicional per fissuració. 

 

Coberta 

 

Com es tracta de un projecte de caràcter acadèmic basat en el tractament 

d’aigües potables no es realitzarà el càlcul de la coberta. Com el dipòsit té un 

diàmetre petit es disposarà una cúpula esfèrica recolzada únicament sobre el 

contorn superior de les parets. El recolzament es realitzarà de forma elàstica 

mitjançant una junta asfàltica. 

 

Solera 

 

La solera es simplificarà en una estructura de nuus i barres recolzada sobre un 

llit elàstic amb una rigidesa vertical relacionada amb el coeficient de balast del 

terreny. Els nusos del extrem estaran simplement recolzats mentre que els 

nusos centrals descansaran sobre un recolzament elàstic. 

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la solera de un dipòsit circular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 
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Es determina que l’espessor la solera serà de 450 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                   

                                                                                                                           

 

Accions 

 

Sobre la solera actuarà el seu pes propi i l’empenta hidrostàtica del aigua tant. 

També es veurà sotmesa a un moment flector i a un tallant que es transmeten 

des de les parets. 

                                                                                                                      

                                                                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                           

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 
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Esquema i esforços 

 

Es resoldrà la simplificació de la solera mitjançant un programa de càlcul de 

pòrtics convencional, adoptant una longitud de 8,3 m i un ample unitari. Es 

considerarà recolzada sobre un llit elàstic de Winckler. 

Amb aquest esquema s’han obtingut els següents esforços de disseny: 

Figura  9.1. Llei de moments flectors. 

 

Font: Elaboració pròpia. 

On: 

  
                                                                                                                            

  
                                                                                                                             

Figura  9.2. Llei de tallants. 

 

Font: Elaboració pròpia. 
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ELU flexió 

 

Per                  : 

                                                                                    

         √  
    

    
                                                                                       

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

      

   
                                                                                                     

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                         

                                                                                                                              

 

ELU tallant 

 

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

 

    √
   

 

 

   √
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              √             
 

                                            

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

                                                                                                                                     

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

   
  

  
 

     

   
                                                                                                       

Aquest valor s’ha de sumar al valor de la flexió per obtenir la armadura passiva 

necessària. Es disposarà armadura simètrica de tracció així que es col·locarà la 

mitat a cada cara. 

           
    

 
                                                                   

Es disposarà la armadura mínima de             corresponent a una 

armadura de 942,5    . En la cara superior es disposarà la mateixa armadura 

per que és un cas menys desfavorable. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                                

Com es tracta de un cas de flexió composta es comprovaran les tensions de la 

següent forma: 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                       Càlculs estructurals 
 

19 
 

   
  

 
 

   

    
                                                                                                 

No hi haurà fissuració, així que no caldrà disposar armadura addicional. 

 

Reactor biològic 

 

Hipòtesis i descripció 

 

Es calcularà seguint les mateixes hipòtesis que el dipòsit inicial. El radi del 

reactor és de 2,25 metres i la altura d’aigua és 4,1 metre. El medi de suport es 

recolzarà sobre el fals fons que es troba a un altura de 0,5 metres del fons i 

arribarà fins a una cota de 3,5 metres respecte el fons del reactor. 

 

Casos de càrrega 

 

Es dimensionarà el dipòsit per els casos: 

 Ple d’aigua fins a la cota de 4,1 metres i ple de material filtrant. 

 

Característiques resistents 

 

Aplicant els coeficients de minoració a les resistències s’obté: 
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Parets 

 

Accions 

 

Com es tracta de un reactor superficial les úniques accions a considerar seran 

l’empenta hidrostàtica de l’aigua i el pes del medi de suport. Les sol·licitacions 

per variacions tèrmiques es poden menysprear en elements petits i en 

elements grans quan es disposin juntes de dilatació evitant que existeixin 

elements continus de més de 40 metres. 

La sobrecàrrega produïda per el vent no es tindrà en compte perquè serà petita 

i favorable. Amb les consideracions mencionades en l’annex geològic, no 

caldrà tenir en compte les accions sísmiques. El pes propi de les parets i el de 

la coberta no es tindran en compte de forma conservadora per que l’esforç axil 

corresponent, de baix valor, reduirà les traccions en la secció. 

L’empenta hidrostàtica augmentarà segons la profunditat i actuarà sobre la 

paret de la següent forma: 

                                                                                                                                         

El medi de suport actuarà sobre les parets amb una càrrega de la següent 

forma: 

           
     

 

 
                                                                                                           

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la paret de un dipòsit circular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 
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Es determina que l’espessor dels murs serà de 300 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                  

                                                                                                                          

 

Característiques mecàniques 

 

                                                                                                                                                  

       √    
 

                                                                                              

  
    

         
                                                                                                  

  √
        

    

 

                                                                                                         

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 

                                                                                                          

                                                                                                          

 

ELU flexió 

 

Per la empenta hidrostàtica s’obtenen els següents moments flectors màxims: 
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Per el medi de suport: 

                                                                                                                        

                                                                                                                    

De la envoltant es pot determinar el moments màxim de disseny. 

                                                                                                                        

                                                                                                                   

La quantia geomètrica necessària vertical calcularà de la següent forma: 

                                                                                    

         √  
    

    
                                                                                        

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

     

   
                                                                                                        

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                         

                                                                                                                              

El valor necessari no supera el mínim així que es disposarà la armadura 

mínima. Utilitzant barres     s’haurà de col·locar una barra cada 200 mm. Amb 

aquesta disposició,            , es disposa una armadura de 565,5    . 

Com el moment negatiu es menor que el positiu en la cara exterior també 

s’haurà de disposar la armadura mínima. Per aquest motiu es disposarà la 

mateixa armadura en les dues cares. 
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ELU tallant 

 

El tallant de disseny obtingut de la envoltant és: 

                                                                                                                            

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

              √             
 

                                            

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

El valor màxim del esforç axil serà el següent: 

                                                                                                                         

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

     
    

  
 

     

   
                                                                                                 

Amb un valor mínim de: 

                                                                                                                             

Com el valor de càlcul és menor al valor mínim, es disposarà la armadura 

mínima. Aquesta armadura es pot repartir simètricament en les dues cares de 

forma que es col·locaran 480     en cada cara. La armadura horitzontal a 

tracció serà             , corresponent a una armadura de 565,5     a 

cada cara. 
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EL de fissuració 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                   

          
      

 
                                                                                      

No hi haurà problemes de fissuració per la flexió simple així que no caldrà 

disposar armadura vertical addicional.  

En el cas de la armadura horitzontal, l’esforç que actua és l’axil en forma de 

tracció simple. Les tensions en qualsevol punt de la secció seran: 

   
    

 
 

     

        
      

 

   
                                                                            

Tampoc caldrà disposar de armadura horitzontal addicional per fissuració. 

 

Coberta 

 

Com es tracta de un projecte de caràcter acadèmic basat en el tractament 

d’aigües potables no es realitzarà el càlcul de la coberta. Com el dipòsit té un 

diàmetre petit realitzarà una llosa amb forma de anell amb un forat de 200 mm 

en el centre per deixar sortir el N2. El recolzament es realitzarà de forma 

elàstica mitjançant una junta asfàltica. 

 

Llosa superior 

 

Es tracta de la llosa perforada sobre la que es recolzarà el medi de suport. 

Aquesta llosa haurà de ser capaç de resistir el pes del material de suport i el 
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seu pes. L’empenta de l’aigua s’anul·larà perquè afectarà a les dues cares de 

la llosa i no serà una carrega rellevant. 

 

Espessor i cantell útil 

 

Es determina que l’espessor la llosa serà de 350 mm. El diàmetre de les barres 

d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                   

                                                                                                                           

 

Accions 

 

Sobre la llosa actuarà el seu pes propi i el pes del medi de suport. També es 

veurà sotmesa a un moment flector i a un tallant que es transmeten des de les 

parets. 

                                                                                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                                                

                                                                                                                            

 

Armadura mínima 
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Esquema i esforços 

 

Es resoldrà la simplificació de la llosa mitjançant un programa de càlcul de 

pòrtics convencional per nusos i barres, adoptant una longitud de 4,5 m i un 

ample unitari. Es considerarà recolzada simplement recolzada en els extrems. 

Amb aquest esquema s’han obtingut els següents esforços de disseny: 

                                                                                                                              

  
                                                                                                                                   

 

ELU flexió 

 

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
                                                                                                                          

Amb el següents valors mínims: 
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ELU tallant 

 

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

    √
   

 

 

   √
   

   

 

                                                                                            

   
  

    
 

   

        
                                                                                               

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

                                                                                                                                     

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

   
  

  
 

    

   
                                                                                                          

Aquest valor s’ha de sumar al valor de la flexió per obtenir la armadura passiva 

necessària. Es disposarà armadura simètrica de tracció així que es col·locarà la 

mitat a cada cara. 
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Es disposarà la armadura mínima de             corresponent a una 

armadura de 754    . En la cara superior es disposarà la mateixa armadura 

per que és un cas menys desfavorable. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                              

Com es tracta de un cas de flexió composta es comprovaran les tensions de la 

següent forma: 

   
  

 
 

   

    
                                                                                               

No hi haurà fissuració, així que no caldrà disposar armadura addicional. 

 

Solera 

 

La solera es simplificarà en una estructura de nuus i barres recolzada sobre un 

llit elàstic amb una rigidesa vertical relacionada amb el coeficient de balast del 

terreny. Els nusos del extrem estaran simplement recolzats mentre que els 

nusos centrals descansaran sobre un recolzament elàstic. 

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la solera de un dipòsit circular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 
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Es determina que l’espessor la solera serà de 450 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Accions 

 

Sobre la solera actuarà el seu pes propi i l’empenta hidrostàtica del aigua tant. 

També es veurà sotmesa a un moment flector i a un tallant que es transmeten 

des de les parets. 

                                                                                                                    

                                                                                                                       

                                                                                                                             

                                                                                                                         

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 
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Esquema i esforços 

 

Aquesta solera no es necessita comprovar ja que es un cas menys 

desfavorable que la solera del depòsit inicial. D’aquesta forma la solera 

s’armarà amb la armadura mínima de            . 

 

Tanc de oxigenació 

 

Hipòtesis i descripció 

 

Es tracta de un tanc superficial quadrat amb parets de 8 metres de longitud. La 

cota de aigua varia dels 3 metres fins als 0,6. Com es tracta de un dipòsit de 

dimensions reduïdes l’esquema estructural es simplificarà al de una estructura 

monolítica formada per plaques encastades. Per aquest motiu no caldrà 

comprovar l’estabilitat contra bolcada dels murs. 

 

Casos de càrrega 

 

Es dimensionarà el dipòsit per el cas més desfavorable: 

 Ple d’aigua fins a la cota de 3 metres i ple de material filtrant. 

 

Característiques resistents 

 

Aplicant els coeficients de minoració a les resistències s’obté: 
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Parets 

 

Accions 

 

Com es tracta de un tanc superficial la única acció a considerar serà l’empenta 

hidrostàtica de l’aigua. Les sol·licitacions per variacions tèrmiques es poden 

menysprear en elements petits i en elements grans quan es disposin juntes de 

dilatació evitant que existeixin elements continus de més de 40 metres. 

La sobrecàrrega produïda per el vent no es tindrà en compte perquè serà petita 

i favorable. Amb les consideracions mencionades en l’annex geològic, no 

caldrà tenir en compte les accions sísmiques. El pes propi de les parets i el de 

la coberta no es tindran en compte de forma conservadora per que l’esforç axil 

corresponent, de baix valor, reduirà les traccions en la secció. 

L’empenta hidrostàtica augmentarà segons la profunditat i actuarà sobre la 

paret de la següent forma: 

                                                                                                                                        

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la paret de un dipòsit rectangular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 
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Es determina que l’espessor dels murs serà de 300 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Característiques mecàniques 

 

                                                                                                                                                 

       √    
 

                                                                                             

  
    

         
                                                                                                 

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

ELU flexió 

 

Per determinar els esforços provocats per la empenta hidrostàtica sobre les 

parets s’utilitzaran les tables de plaques de Bares per plaques tri-encastades.  
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Els moments flectors màxims tant horitzontals com verticals seran: 

                                                                                                   

                                                                                                

                       
                                                                          

                        
                                                                     

Llavors la armadura vertical necessària per la flexió serà: 

                                                                                                                              

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

      

   
                                                                                                  

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                        

                                                                                                                            

El valor necessari no supera el mínim així que es disposarà la armadura 

mínima. Utilitzant barres     s’haurà de col·locar una barra cada 200 mm. Amb 

aquesta disposició,            , es disposa una armadura de 565,5    . 

Com el moment negatiu es menor que el positiu en la cara exterior també 

s’haurà de disposar la armadura mínima. Per aquest motiu es disposarà la 

mateixa armadura en les dues cares. 
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La armadura horitzontal serà: 

                                                                                                                              

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

      

   
                                                                                                  

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                        

                                                                                                                            

El valor necessari no supera el mínim així que es disposarà la armadura 

mínima. Utilitzant barres     s’haurà de col·locar una barra cada 100 mm. Amb 

aquesta disposició,            , es disposa una armadura de 1131    . 

Com el moment negatiu es menor que el positiu en la cara exterior també 

s’haurà de disposar la armadura mínima. Per aquest motiu es disposarà la 

mateixa armadura en les dues cares. 

 

ELU tallant 

 

De les tables de Bares s’obté: 
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En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

Per calcular el valor del esforç axil s’utilitzarà la forma simplificada proposada 

per Jiménez Montoya. D’aquesta forma es determinen els axils segons les 

següents expressions i es distribueixen en funció de un coeficient obtingut de la 

següent tabla.  

         
  

      

 
                                                                                                             

Figura  9.3. Distribució de axil segons Montoya. 

 

Font: Jiménez Montoya. 
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El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

     
  

  
 

     

   
                                                                                                   

Disposant armadura simètrica, es comprova que amb la armadura mínima sigui 

suficient per resistir els esforços axils i flectors horitzontals. 

         
     

 
                                                                          

Com el valor de càlcul és menor al valor mínim, es disposarà la armadura 

mínima. Aquesta armadura es pot repartir simètricament en les dues cares de 

forma que es col·locaran 480     en cada cara. La armadura horitzontal a 

tracció serà             , corresponent a una armadura de 565,5     a 

cada cara. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                              

          
      

 
                                                                                     

No hi haurà problemes de fissuració per la flexió simple així que no caldrà 

disposar armadura vertical addicional.  

En el cas de la armadura horitzontal es tracta de un cas de flexió composta així 

que es comprovaran les tensions de la següent forma: 
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Tampoc caldrà disposar de armadura horitzontal addicional per fissuració. 

 

Solera 

 

La solera es simplificarà en una estructura de nuus i barres recolzada sobre un 

llit elàstic amb una rigidesa vertical relacionada amb el coeficient de balast del 

terreny. Els nusos del extrem estaran simplement recolzats mentre que els 

nusos centrals descansaran sobre un recolzament elàstic. 

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la solera de un dipòsit rectangular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 

                                                                                                               

Es determina que l’espessor la solera serà de 300 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Accions 

 

Sobre la solera actuarà el seu pes propi i l’empenta hidrostàtica del aigua. 

També es veurà sotmesa a un moment flector i a un tallant que es transmeten 

des de les parets. 
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Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 

                                                                                                           

 

Esquema i esforços 

 

Es resoldrà la simplificació de la solera mitjançant un programa de càlcul de 

pòrtics convencional, adoptant una longitud de 8,3 m i un ample unitari. Es 

considerarà recolzada sobre un llit elàstic de Winckler. 

  
                                                                                                                 

  
                                                                                                                     

  
                                                                                                                                   

 

ELU flexió 

 

Per                 : 

                                                                                   



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                       Càlculs estructurals 
 

39 
 

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

      

   
                                                                                                  

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                        

                                                                                                                            

 

ELU tallant 

 

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

    √
   

 

 

   √
   

   

 

                                                                                           

   
  

    
 

   

        
                                                                                               

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 
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ELU a tracció simple 

 

                                                                                                                                    

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

   
  

  
 

     

   
                                                                                                      

Aquest valor s’ha de sumar al valor de la flexió per obtenir la armadura passiva 

necessària. Es disposarà armadura simètrica de tracció així que es col·locarà la 

mitat a cada cara. 

           
    

 
                                                                   

Es disposarà una armadura de             corresponent a una armadura 

de 754    . En la cara inferior es disposarà la mateixa armadura per 

simplificar la execució. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                              

Com es tracta de un cas de flexió composta es comprovaran les tensions en la 

fibra mes traccionada de la següent forma: 

   
  

 
 

   

    
                                                                                               

No hi haurà fissuració, així que no caldrà disposar armadura addicional. 
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Filtre d’arena 

 

Hipòtesis i descripció 

 

Es tracta de un tanc superficial quadrat amb parets de 4,3 i 3,5 metres de 

longitud respectivament. La cota de aigua es troba als 2,6 metres però 

augmenta fins els 3 metres durant el rentat. La arena es troba sobre un fals 

fons de 0.6 m i arriba fins a una altura de 1,8 metres. 

Com es tracta de un dipòsit de dimensions reduïdes l’esquema estructural es 

simplificarà al de una estructura monolítica formada per plaques encastades. 

Per aquest motiu no caldrà comprovar l’estabilitat contra bolcada dels murs. 

 

Casos de càrrega 

 

Es dimensionarà el dipòsit per el cas més desfavorable: 

 Ple d’aigua fins a la cota de 3 metres, durant la neteja, i amb el material 

filtrant. 

 

Característiques resistents 

 

Aplicant els coeficients de minoració a les resistències s’obté: 
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Paret llarga 

 

Accions 

 

Com es tracta de un tanc superficial la única acció a considerar serà l’empenta 

hidrostàtica de l’aigua i el pes del material de suport. Les sol·licitacions per 

variacions tèrmiques es poden menysprear en elements petits i en elements 

grans quan es disposin juntes de dilatació evitant que existeixin elements 

continus de més de 40 metres. 

La sobrecàrrega produïda per el vent no es tindrà en compte perquè serà petita 

i favorable. Amb les consideracions mencionades en l’annex geològic, no 

caldrà tenir en compte les accions sísmiques. El pes propi de les parets i el de 

la coberta no es tindran en compte de forma conservadora per que l’esforç axil 

corresponent, de baix valor, reduirà les traccions en la secció. 

L’empenta hidrostàtica augmentarà segons la profunditat i actuarà sobre la 

paret de la següent forma: 

                                                                                                                                        

El medi de suport actuarà sobre les parets amb una càrrega de la següent 

forma: 

           
     

 

 
                                                                                                         

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la paret de un dipòsit rectangular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 
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Es determina que l’espessor dels murs serà de 300 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Característiques mecàniques 

 

                                                                                                                                                 

       √    
 

                                                                                             

  
    

         
                                                                                                 

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 

                                                                                                         

                                                                                                         

 

ELU flexió 

 

Per determinar els esforços provocats per la empenta hidrostàtica sobre les 

parets s’utilitzaran les tables de plaques de Bares per plaques tri-encastades.  

  
 

  
                                                                                                                                 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor                       Càlculs estructurals 
 

44 
 

                                                                                                      

Els moments flectors màxims tant horitzontals com verticals seran: 

                                                                                                    

                                                                                                 

                       
                                                                          

                        
                                                                     

La empenta del material filtrant provocarà els següents moments flectors 

màxims: 

                           
     

 

 
                                                     

                                                                                                    

                                                                                                 

                       
                                                                           

                        
                                                                       

Llavors la armadura vertical necessària per la flexió serà: 

                                                                                                                              

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

      

   
                                                                                                  

Amb el següents valors mínims: 
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El valor necessari no supera el mínim així que es disposarà la armadura 

mínima. Utilitzant barres     s’haurà de col·locar una barra cada 200 mm. Amb 

aquesta disposició,            , es disposa una armadura de 565,5    . 

Com el moment negatiu es menor que el positiu en la cara exterior també 

s’haurà de disposar la armadura mínima. Per aquest motiu es disposarà la 

mateixa armadura en les dues cares. 

La armadura horitzontal serà: 

                                                                                                                              

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                       

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

     

   
                                                                                                     

Amb el següents valors mínims: 

        
   
   

                                                                                                        

                                                                                                                            

El valor necessari no supera el mínim així que es disposarà la armadura 

mínima. Utilitzant barres     s’haurà de col·locar una barra cada 100 mm. Amb 

aquesta disposició,            , es disposa una armadura de 1131    . 

Com el moment negatiu es menor que el positiu en la cara exterior també 

s’haurà de disposar la armadura mínima. Per aquest motiu es disposarà la 

mateixa armadura en les dues cares. 
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ELU tallant 

 

De les tables de Bares s’obté per la empenta d’aigua: 

                                                                                                     

                                                                                                       

Per el medi filtrant: 

                                                                                                       

                                                                                                         

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

Per calcular el valor del esforç axil s’utilitzarà la forma simplificada proposada 

per Jiménez Montoya. 

  

 
                                                                                                                          

           
           

 
                                                                                     

I per el medi filtrant: 
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El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

     
  

  
 

     

   
                                                                                                   

Disposant armadura simètrica, es comprova que amb la armadura mínima sigui 

suficient per resistir els esforços axils i flectors horitzontals. 

         
     

 
                                                                          

Com el valor de càlcul és menor al valor mínim, es disposarà la armadura 

mínima. Aquesta armadura es pot repartir simètricament en les dues cares de 

forma que es col·locaran 480     en cada cara. La armadura horitzontal a 

tracció serà             , corresponent a una armadura de 565,5     a 

cada cara. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                              

          
      

 
                                                                                     

No hi haurà problemes de fissuració per la flexió simple així que no caldrà 

disposar armadura vertical addicional.  

En el cas de la armadura horitzontal es tracta de un cas de flexió composta així 

que es comprovaran les tensions de la següent forma: 

   
  

 
 

   

    
                                                                                               

Tampoc caldrà disposar de armadura horitzontal addicional per fissuració. 
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Paret curta 

 

ELU flexió 

 

Per determinar els esforços provocats per la empenta hidrostàtica sobre les 

parets s’utilitzaran les tables de plaques de Bares per plaques tri-encastades.  

  
 

  
                                                                                                                                 

                                                                                                      

Els moments flectors màxims tant horitzontals com verticals seran: 

                                                                                                    

                                                                                                

                       
                                                                          

                        
                                                                     

Com els moments flectors són inferiors als de la paret llarga no caldrà realitzar 

els càlculs. Es disposarà la armadura mínima igual que en el cas de l’altre 

paret. 

 

ELU tallant 

 

De les tables de Bares s’obté per la empenta d’aigua: 
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En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

Per calcular el valor del esforç axil s’utilitzarà la forma simplificada proposada 

per Jiménez Montoya. 

  

 
                                                                                                                          

           
           

 
                                                                                     

No caldrà calcular, es disposarà la armadura mínima igual que a l’altre paret. 

 

Llosa superior 

 

Es tracta de la llosa perforada sobre la que es recolzarà el medi de suport. 

Aquesta llosa haurà de ser capaç de resistir el pes del material de suport i el 

seu pes. L’empenta de l’aigua s’anul·larà perquè afectarà a les dues cares de 

la llosa i no serà una carrega rellevant. 
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Espessor i cantell útil 

 

Es determina que l’espessor la llosa serà de 350 mm. El diàmetre de les barres 

d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Accions 

 

Sobre la llosa actuarà el seu pes propi i el material filtrant. També es veurà 

sotmesa a un moment flector i a un tallant que es transmeten des de les parets. 

                                                                                                                     

                                                                                                                      

                                                                                                                               

                                                                                                                         

 

 

Armadura mínima 
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Esquema i esforços 

 

Es resoldrà la simplificació de la llosa mitjançant un programa de càlcul de 

pòrtics convencional per nusos i barres, adoptant una longitud de 4,3 m i un 

ample unitari. Es considerarà recolzada simplement recolzada en els extrems. 

Amb aquest esquema s’han obtingut els següents esforços de disseny: 

                                                                                                                              

  
                                                                                                                                   

 

ELU flexió 

 

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
                                                                                                                          

Amb el següents valors mínims: 
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ELU tallant 

 

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

    √
   

 

 

   √
   

   

 

                                                                                            

   
  

    
 

   

        
                                                                                               

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

                                                                                                                                    

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

   
  

  
 

     

   
                                                                                                      

Aquest valor s’ha de sumar al valor de la flexió per obtenir la armadura passiva 

necessària. Es disposarà armadura simètrica de tracció així que es col·locarà la 

mitat a cada cara. 
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Es disposarà la armadura mínima de             corresponent a una 

armadura de 754    . En la cara superior es disposarà la mateixa armadura 

per que és un cas menys desfavorable. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                              

Com es tracta de un cas de flexió composta es comprovaran les tensions de la 

següent forma: 

   
  

 
 

   

    
                                                                                               

No hi haurà fissuració, així que no caldrà disposar armadura addicional. 

 

Solera 

 

La solera es simplificarà en una estructura de nuus i barres recolzada sobre un 

llit elàstic amb una rigidesa vertical relacionada amb el coeficient de balast del 

terreny. Els nusos del extrem estaran simplement recolzats mentre que els 

nusos centrals descansaran sobre un recolzament elàstic. 

 

Espessor i cantell útil 

 

L’espessor de la solera de un dipòsit rectangular es pot determinar en primera 

instancia amb la següent expressió: 
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Es determina que l’espessor la solera serà de 300 mm. El diàmetre de les 

barres d’acer que s’utilitzaran és de 12 mm, així que el cantell útil serà: 

                                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Accions 

 

Sobre la solera actuarà el seu pes propi i l’empenta hidrostàtica del aigua. 

També es veurà sotmesa a un moment flector i a un tallant que es transmeten 

des de les parets. 

                                                                                                                    

                                                                                                                         

                                                                                                                            

                                                                                                                         

 

Armadura mínima 

 

D’acord amb l’article 42.3.5 de la EHE-08. 
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Esquema i esforços 

 

Es resoldrà la simplificació de la solera mitjançant un programa de càlcul de 

pòrtics convencional, adoptant una longitud de 4,6 m i un ample unitari. Es 

considerarà recolzada sobre un llit elàstic de Winckler. 

  
                                                                                                                 

  
                                                                                                                     

  
                                                                                                                                   

 

ELU flexió 

 

Per                 : 

                                                                                   

         √  
    

    
                                                                                     

La armadura mínima per resistir el moment flector serà: 

   
  

   
  

      

   
                                                                                                    

Amb el següents valors mínims: 
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ELU tallant 

 

En els dipòsits és habitual considerar que l’esforç tallant pot ser absorbit per la 

contribució del formigó, de forma que no caldrà disposar armadura transversal. 

Es comprova que la secció resisteix amb aquest criteri i d’acord amb l’article 44 

de la EHE-08. 

    √
   

 

 

   √
   

   

 

                                                                                           

   
  

    
 

   

        
                                                                                               

              √             
 

                                           

Per tant no caldrà armadura transversal per resistir el tallant. 

 

ELU a tracció simple 

 

                                                                                                                                    

El valor del esforç axil no s’ha majorat perquè es limitaran les tensions en l’acer 

a 130       d’acord amb la normativa. 

   
  

  
 

     

   
                                                                                                       

Aquest valor s’ha de sumar al valor de la flexió per obtenir la armadura passiva 

necessària. Es disposarà armadura simètrica de tracció així que es col·locarà la 

mitat a cada cara. 
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Es disposarà una armadura de             corresponent a una armadura 

de 754    . En la cara inferior es disposarà la mateixa armadura per 

simplificar la execució. 

 

EL de fissuració 

 

                                                                                                                              

Com es tracta de un cas de flexió composta es comprovaran les tensions en la 

fibra mes traccionada de la següent forma: 

   
  

 
 

   

    
                                                                                               

 

Taules 

 

Figura  9.4. Distribució del esforç axil segons Jimenez Montoya. 
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Figura  9.5. Taules de Bares per plaques tri-encastades. 
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Introducció 

 

El present annex té per objecte exposar les instruccions i normes tècniques que 

s’han de aplicar en la execució de les instal·lacions elèctriques, així com 

exposar i justificar lla instal·lació en baixa tensió. 

 

Normativa 

 

S’han tingut en compte la següent reglamentació: 

 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió segons el Real Decret 

842/2002 de 2 d’agost de 2002 i Instruccions Complementaries MIBT. 

 Reglament de Línies Elèctriques de Alta Tensió segons el decret 

3151/68 del 28 de Novembre. 

 Reglament de Verificació Elèctrica i Regularidad en el subministrament 

de energia segons el B.O.E. 7-4-79. 

 Normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 

 Legislació General de Seguretat i Salut en el treball. 

 

Subministrament elèctric 

 

L’alimentació elèctrica a la planta es realitzarà a partir de la xarxa aèria de 

distribució de la companyia subministradora, GESA-ENDESA.  

La línia es canalitzarà fins al quadre principal de control i mesura situat en 

l’edifici de control. En l’edifici de control aniran instal·lats dos quadres, un 

d’enllumenat i força del edifici i un altre d’enllumenat i força exterior. Des de 

aquesta zona s’alimentaran tots els motors elèctrics de la estació. 
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Es disposaran comptadors d’hores de funcionament en tots els equips i un 

sistema analitzador de voltatge, intensitat i potencia consumida en la xarxa en 

el quadre de Control. 

 

Protecció 

 

Tots els elements actius de la instañl.lació elèctrica estan degudament protegits 

contra els contactes directes. Les parts no sotmeses a tensió es conectaran a 

un sistema de posta de terra. 

Es disposaran interruptors automàtics en els quadres de tots els circuits per 

protegir les instal·lacions en cas de sobrecàrregues. Aquests interruptors es 

calibraran amb una capacitat de tall d’acord amb la intensitat de curtcircuit que 

pugui presentar-se en cada circuit. 

Per augmentar la seguretat de la planta s’instal.laran polsadors d’aturada 

d’emergència d’enclavament mecànic i grau d’aïllament IP-65, al costat dels 

motors elèctrics. 

 

Descripció general 

 

Línia d’alta tensió 

 

L’energia subministrada per l’empresa serà en corrent trifàsica de 50Hz de 

freqüència i 25 kV de tensió composta. La línia aèria de subministrament es 

connectarà als transformadors situats en una caseta prefabricada STH BM3-14 

situada a la entrada de la planta. Dels transformadors sortirà la línia de baixa 

tensió cap l’edifici de control on es situarà el quadre de control general. 
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Quadre de control i distribució 

 

El quadre es disposarà en l’edifici de control. S’equiparà amb les proteccions 

magnètiques, tèrmiques, diferencials i arrencadors directes, per potencies 

inferiors a 7,5 kW, i estrella-triangle per les superiors. 

 

Línies de baixa tensió 

 

Es disposaran conductor del tipus RV 0,6/1 kV Cu, conduits en rada 

reglamentària o baix tub de PVC de canalització en les instal·lacions vistes. 

L’arribada als motors elèctrics es realitza amb tub de PVC més acer. 

Els elements que requereixen la connexió a la instal·lació elèctrica són: 

 Enllumenat i equips de l’edifici. 

 Enllumenat exterior. 

 Bombes de inici de tractament. 

 Bombes del sistema de oxigenació. 

 Bufadors del sistema de neteja per aire del filtre de arena. 

 Bombes de sortida del tanc d’oxigenació. 

 Bomba de sortida de la planta. 

 

Càlcul de la potència contractada 

 

A continuació es calcularà la potencia necessària per la instal·lació de tots els 

equips. Com no estaran funcionant tots els aparells alhora es tindrà en compte 

un factor de simultaneïtat de 0,9 en la potencia total. 

S’augmentarà la potencia demandada un 25% per seguretat en concepte de 

possibles sobrecàrregues i ampliacions futures. 
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Figura  10.1. Càlcul de la potència contractada. 

Unitats Concepte 

Potència 

absorbida 

[kW] 

Simultaneïtat 

Temps de 

funcionament 

diari [h/dia] 

Potencia 

absorbida 

total [kW] 

Energia 

consumida 

[kWh/dia] 

2 
Bombes 
inicials 

4,3 1 24 8,6 206,4 

4 
Bombes 
sistema 

oxigenació 
16,5 1 24 66 kW 1.584 

  Bufadors 75 0,5 0,15 75 kW 11,25 

2 
Bombes 
sortida 

tanc 
4,7 1 16 9,4 150,4 

1 
Bombes 
sortida 
planta 

5,4 1 16 5,4 86,4 

Font: Elaboració pròpia. 

La potencia total consumida és 152,5 kW, en la que s’han comptat 3 kW per 

l’enllumenat exterior i 2 kW per l’enllumenat i equips de l’edifici interior. Aplicant 

el factor de seguretat es dedueix que la potencia contractada serà de 190 kW. 

S’estableix un consum energètic mitjà de 2038,5 kWh/dia. 
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Introducció 

 

El present annex té per objecte exposar i definir els terrenys necessaris per la 

correcta execució de les obres contemplades en aquest projecte, així com els 

valor econòmic dels bens i drets de necessària ocupació. 

També es recolliran les afeccions, si existeixen, que es produeixin als diferents 

serveis i les actuacions o reposicions necessàries d’aquests. 

Les obres contemplades en aquest projecte resultaran en la ocupació de forma 

definitiva o temporal de uns terrenys que, en l’actualitat, pertanyen a uns 

determinats titulars. 

Sempre cal tenir en compte que el present projecte té caràcter acadèmic i pot 

haver-hi diferents serveis en els terrenys que no s’han detectat. 

 

Normativa 

 

S’han tingut en compte la següent reglamentació: 

 Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i el seu 

reglament del decret de 26 d’Abril de 1957.  

 Llei 6/1998 sobre el règim del sòl i valoracions, aprovada el 13 d’abril. 

 

Descripció general 

 

Les obres que provocaran afeccions són: 

 La construcció de la estació de tractament d’aigües potables (E.T.A.P.), 

així com les conduccions de entrada i sortida. 
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 L’execució de la conducció exterior que connectarà amb el pou de Ses 

Tapareres. 

 L’escomesa de serveis per la estació (electricitat, aigua potable). 

Tota la informació s’ha obtingut de la “Dirección del Cadastro” del Ministeri 

d’Economia i Hisenda. 

 

Afeccions al sòl 

 

Expropiacions definitives 

 

Atès que la conducció principal que connectarà amb el pou de Ses Tapareres 

s’executarà per sota de un carrer urbà de propietat pública en la seva totalitat, 

la seva execució no afectarà cap parcel·la privada. 

Per tant queda definit que l’única zona de expropiació definitiva serà la 

marcada per la execució de la construcció de la E.T.A.P. 

 

Ocupació temporal 

 

En aquesta categoria es defineix la franja de terreny necessària per l’execució 

de les obres durant el temps de construcció. En aquest projecte s’utilitzarà per 

l’execució de la obra el terreny reservat per futures ampliacions de la estació 

fins a arribar a la capacitat de població del nucli. Per aquest motiu no serà 

necessària la obtenció de espai addicional de forma temporal. 
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Servitud de pas 

 

Es defineix com zona de servitud aquella zona necessària per portar a terme la 

conservació de la infraestructura. En aquest projecte no serà necessària la 

delimitació de cap zona de servitud. 

 

Serveis afectats 

 

Aquest apartat té per objecte detectar els serveis que es poden veure afectats 

durant l’execució de les obres ja sigui de forma temporal o definitiva. És 

possible que l’execució de la obra entri en conflicte amb alguns dels serveis 

(electricitat, aigua potable, clavegueram) i provoqui una desviació temporal o 

definitiva d’aquests. 

En aquest projecte s’afectarà a la xarxa de subministrament d’aigua potable en 

el sentit de que es realitzarà una desviació definitiva dels punts de captació. La 

conducció que actualment subministra aigua des de els pous fins als dipòsits es 

desviarà de forma que l’aigua hagi de passar per la E.T.A.P. abans de 

subministrar als dipòsits. 

Aquesta desviació és mínima perquè la E.T.A.P. es troba just al davant dels 

dipòsits.  

També s’afectarà a la xarxa en el sentit que, actualment el pou de Ses 

Tapareres subministra directament a xarxa i amb la execució de la conducció 

principal passarà a subministrar als dipòsits. De totes formes les conduccions 

anteriors es mantindran per poder ser utilitzades en cas de averia greu en la 

estació en forma de bypass. 

En aquest projecte no s’ha detectat l’afecció a cap altre servei. 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor  Expropiacions i serveis afectats 
 

5 
 

Pressupost d’expropiació 

 

De la biografia consultada s’estableix una valoració del sòl rural de 3,2     . 

Figura  11.1. Pressupost d’expropiació. 

 Valoració 

Superfície m
2 

3075,6 

Preu      3,2 

Cost € 9841,92 

Font: Elaboració pròpia. 

El pressupost total d’expropiacions per al projecte de millora de tractament 

d’aigua potable de Manacor resulta en NOU MIL VUIT-CENTS QUARANTA-

UN EUROS I NORANTA-DOS CÈNTIMS (9841,92 €). 
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Introducció 

 

El present annex té per objecte definir els assaigs i accions a realitzar per 

garantir que els materials emprats compleixen els criteris de qualitat establerts. 

S’assenyalaran el tipus de control, les unitats i la freqüència d’assaigs a 

realitzar. 

 

Normativa 

 

Les reglamentacions que apliquen als diferents assaigs a realitzar són: 

Figura  12.1. Normatives a aplicar als assaigs. 

 Normativa 

Assaig per con d’Abrams
 

UNE-83-313-90 

Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 

Assaig de control de resistència del formigó UNE-83-301-84 

Assaig granulomètric UNE-933-1 

Assaig Pròctor Normal UNE-103-500-94 

Assaig densitat i humitat “in situ” UNE-103-503-95 

Assaig de límits d’Atterberg UNE-103-104-94 

Assaig C.B.R. UNE-103-502 

Assaig de contingut de matèria orgànica UNE-103-204 

Assaig de característiques geomètriques UNE-36-068-94 

Assaig doblat-desdoblat UNE-7-475-92 

Assaig de resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, 
ovalitat i allargament de una barra corrugada 

UNE-7-474-92 

Font: Elaboració pròpia. 

 

Assaigs a realitzar 

 

A continuació es detallaran els assaigs a realitzar. No obstant, el Director 

d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les incidències que vagin succeint 

podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent d’altres més específics o 

adients a les circumstàncies. 
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Formigó 

 

El volum de formigó que s’utilitzarà en l’execució de la obra d’aquest projecte 

no fan preveure la instal·lació de una planta a obra. Com el formigó el 

subministrarà una planta de les rodalies es preveu únicament el control de la 

consistència pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a compressió de 5 

sèries de 5 provetes, pels diferents elements de formigó a realitzar. 

 

Terra 

 

S’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per a replè i terraplè. 

Es preveu una granulometria, 5 Pròctor Normal i 50 densitats naturals i 

humitats “in situ”, per els rebliments de rases. 

Per a reblerts a executar es preveu una granulometria, 2 Pròctor Normal, un 

límit d’Atterberg, un assaig C.B.R., un assaig de matèria orgànica i 50 densitats 

naturals i humitats “in situ”. 

 

Acer 

 

Per les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura es preveu un 

assaig de característiques geomètriques, un assaig de doblat-desdoblat, un 

assaig de doblat simple i assaig de resistència a tracció obtenint el límit elàstic, 

la secció equivalent, ovalitat i l’allargament. 
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Introducció 

 

En el present annex es realitzarà una proposta de programa de treballs per 

l’execució d’aquest projecte. S’ha de tenir en compte que el contractista tindrà 

la obligació de elaborar un Pla d’obra segons el Plec de prescripcions tècniques 

particulars i presentar-lo a la Direcció d’Obra. D’aquesta forma, es pot 

considerar que el pla realitzat en aquest annex tindrà caràcter informatiu i 

servirà principalment com estimació en la realització del pressupost. 

 

Activitats 

 

A continuació es defineixen les diferents activitats que integren l’obra 

agrupades en diferents grups. 

Figura  13.1. Activitats considerades. 

 Activitats 

Estació de tractament
 

Replanteig 
Tancament i senyalització 
Neteja i desbrossament 

Moviment de terres 
Dipòsit 

Reactors biològics 
Tancs de oxigenació 

Filtres de arena 
Conduccions i equips mecànics 

Edifici 
Urbanització i Jardineria 

Escomeses i instal·lació elèctica 
Tancament 

Conducció principal 

Replanteig 
Excavació de la rasa 

Instal·lació de la canonada 
Reblert i compactació 

Control de qualitat  

Seguretat i salut  

Gestió de residus  

Font: Elaboració pròpia. 
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Pla d’obra 

 

S’ha realitzat una estimació raonable dels equips a utilitzar i dels rendiments 

dels equips per cada activitat. D’aquesta forma s’obté un temps de treball de 

cinc mesos. 

A continuació s’adjunta un diagrama de Gantt que representarà de forma 

gràfica la planificació de l’obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura  13.2. Diagrama de Gantt. 

Activitat MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Estació de tractament 

      
                                                                    

Replanteig 

      
      

      
    

      
    

      
    

      
  

Tancament i senyalització 

       
    

      
    

      
    

      
    

      
  

Neteja i desbrossament 

       
      

     
    

      
    

      
    

      
  

Moviment de terres 

       
          

   
    

      
    

      
    

      
  

Dipòsit 

       
    

   
                              

    
    

      
  

Reactor biològic 

       
    

   
                          

      
    

      
  

Tanc de oxigenació 

       
    

     
                          

    
    

      
  

Filtre de arena 

       
    

     
                              

  
    

      
  

Conduccions i equips mecànics 

       
    

      
    

      
    

    
        

      
  

Edifici 

       
    

      
    

      
    

      
            

  
  

Urbanització i Jardineria 

       
    

      
    

      
    

      
                  

Escomeses i instal·lació elèctrica 

       
    

      
    

      
    

      
    

 
            

Tancament 

       
    

      
    

      
    

      
    

   
        

Conducció principal                 
       

    
      

    
      

    
      

  

Replanteig   
      

    
      

    
      

    
      

    
      

  

Excavació de la rasa 

 
        

  
    

      
    

      
    

      
    

      
  

Instal·lació de la canonada 

  
        

 
    

      
    

      
    

      
    

      
  

Reblert i compactació 

    
          

      
    

      
    

      
    

      
  

Control de qualitat                                                                                 

Seguretat i salut                                                                                 

Gestió de residus                                                                                 

Font: Elaboració pròpia. 
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Introducció 

 

El present annex té per objecte definir les operacions d’explotació i 

manteniment a realitzar en la Estació de tractament d’aigua potable de 

Manacor, així com les despeses associades. 

 

Sistema d’explotació 

 

Cada una de les dues línies de tractament funcionarà de forma continua tot 

l’any. La estació funcionarà a un cabal constant en funció de la demanda del 

mes anterior i la estimació de la demanda del mes actual de forma que els 

dipòsits de subministrament siguin els encarregats de fer front a les possibles 

variacions de la demanda. 

La planta està dissenyada per funcionar de forma autònoma i continua només 

requerint la intervenció del operari en cas de emergència. La planta funcionarà 

de forma habitual per les seves línies principals. 

En el moment de realitzar la neteja tant del reactor o dels filtres, programats 

amb anterioritat, es modificarà la circulació de l’aigua mitjançant les vàlvules 

situades estratègicament. El rentat dels filtres resulta en la única operació de 

manteniment a realitzar de forma periòdica. 

Durant la neteja dels filtres l’aigua de rebuig serà abocada directament al 

clavegueram situat en el camí d’accés a la estació. Les estacions de tractament 

biològic no produeixen cap tipus de residu que requereixi una gestió especial. 
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Posada en marxa 

 

Les plantes de tractament biològic necessiten un temps de posada en marxa 

perquè els microorganismes presents en el reactor biològic necessiten créixer i 

aclimatar-se al medi. Per aquest motiu es prendran les següents mesures: 

 El reactor biològic s’omplirà d’aigua a tractar amb etanol el més aviat 

possible per tal de ajudar al aclimatament dels microorganismes. 

 La construcció de la estació es planificarà perquè les obres del reactor 

finalitzin en l’estiu. D’aquesta forma s’aconsegueix un major creixement 

dels microorganismes per la temperatura i la demanda d’aigua durant la 

posada en marxa serà menor. 

L’aigua que s’utilitzarà durant la posada en marxa dels microorganismes serà 

abocada directament al clavegueram. Durant la posada en marxa es continuarà 

amb el subministrament d’aigua mitjançant la xarxa existent sense realitzar el 

tractament. 

Es realitzaran anàlisis de nitrats pel mètode de cromatografia iònica (PNT-A-

22/Q) cada dia fins que la concentració de nitrats de sortida s’hagi estabilitzat. 

L’aclimatació dels microorganismes sol tenir una durada de aproximadament 14 

dies. 

 

Relació de personal 

 

La estació disposarà de 4 empleats treballant a jornada completa per torns de 

forma que sempre hi hagi un treballador en la planta. Aquests treballadors 

tindran una formació que assegurarà els coneixements dels processos que  

intervenen en el tractament. 

Els treballadors tindran la obligació de complir les següents funcions: 
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 Manteniment: Executaran les activitats pròpies de manteniment siguin 

preventives, correctives o modificatives. Atendrà les incidències pròpies 

del manteniment de les instal·lacions. S’encarregaran del manteniment i 

inspecció dels equips electromecànics. 

 Explotació: Executaran les labors diàries i seran el responsable de 

verificar i comprovar que les instal·lacions funcionin correctament. 

Realitzaran els treballs de rutina de la estació que permetin el 

funcionament d’aquesta. Realitzaran inspeccions rutinàries simples i 

s’encarregaran de la manipulació de vàlvules. Prendran les mostres 

necessàries per l’anàlisi dels rendiments de desnitrificació de la planta. 

 

Costos d’explotació i manteniment 

 

Es podran classificar els costos de explotació i manteniment de la estació en 

despeses fixes i despeses variables. Les despeses fixes són les que són 

independents al funcionament de la planta i no depenen del volum d’aigua 

tractada. Les despeses variables són les que depenen de la quantitat i qualitat 

d’aigua a tractar.  

La estació de tractament funcionarà a un cabal constant sense sofrir grans 

variacions al llarg de l’any i, per tant, les despeses variables pràcticament no 

variaran al llarg del any. 

 

Despeses fixes 

 

Les despeses fixes es poden classificar en: 

 Despeses de personal. 

 Manteniment i conservació. 

 Energia elèctrica 
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 Despeses de administració i varis. 

 Aigua potable. 

 

Despeses de personal 

 

En les despeses de personal s’inclou únicament els costos derivats de la 

retribució als empleats. 

Figura  14.1. Personal de la E.T.A.P. 

Número Tipus de personal Sou [€/any] Cost total [€/any] 

4 Operador de planta 18.000,00 72.000,00 

Font: Elaboració pròpia. 

Els sous mencionats els costos associats en la seva totalitat incloent la 

seguretat social, plusos, etc. Les despeses de personal ascendeixen a 

72.000,00 €/any. 

 

Despeses de manteniment i conservació 

 

S’inclouen les despeses derivades del manteniment dels equips en les seves 

diferents versions: manteniment d’ús, manteniment preventiu, manteniment 

correctiu, manteniment modificatiu i manteniment energètic i ambiental. També 

s’inclouran les despeses de conservació de la obra civil, jardineria, etc. 

Els costos de manteniment s’acostumen a calcular com un percentatge del 

valors actualitzat de les instal·lacions que constitueixen l’E.TA.P. Es 

considerarà un 1% del cost de l’obra civil per el costs de manteniment de l’obra 

civil i un 2% sobre els costs dels equips electromecànics per el costs del 

manteniment d’equips electromecànics. 
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Figura  14.2. Despeses de manteniment. 

Manteniment Coeficient Valor [€] Cost de manteniment [€/any] 

Obra civil 0,01 493.895,28 4.938,95 

Equips electromecànics 0,02 237.613,02 4.752,26 

Font: Elaboració pròpia. 

Les despeses de manteniment i conservació ascendeixen a 9.691,21€/any. 

 

Despeses d’energia elèctrica 

 

Les despeses per energia elèctrica es poden dividir en dos: unes despeses 

fixes per la potencia contractada i unes despeses variables en funció del 

consum energètic. A continuació es detallaran les despeses produïdes per 

ambdós procediments. 

Figura  14.3. Despeses per potencia contractada. 

Tarifa Potencia contractada [kW] Preu [€/kW/mes] Cost de manteniment [€/any] 

2.1 190 4,78643 10.913,06 

Font: Elaboració pròpia. 

Figura  14.4. Despeses per consum energètic. 

Tarifa Consum energètic mitjà [kwh/dia] Preu [€/kWh] Cost de manteniment [€/any] 

2.1 2038,5 0,073112 53.653,97 

Font: Elaboració pròpia. 

Les despeses totals per l’energia elèctrica ascendeixen a 64.567,03 €/any. 

Despeses de administració i varis 

Figura  14.5. Despeses de administració i varies. 

Concepte Cost [€/any] 

Formació de personal 240,00 

Vestuari 300,00 

Neteja d’oficina i bany 200,00 

Equips de mesura 200,00 

Eines de personal 160,00 

Material fungible 110,00 

Font: Elaboració pròpia. 
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Les despeses de administració i varies ascendeixen a 1.210,00 €/any. 

 

Despeses d’aigua potable 

 

Les despeses d’aigua potable tindran en compte tant l’aigua potable utilitzada 

per la higiene dels empleats com l’aigua utilitzada per la neteja dels filtres de 

arena. 

Figura  14.6. Despeses d’aigua potable. 

Aigua consumida [m
3
/any] Cost unitari [€/m

3
] Cost [€/any] 

28.800 0,8 23.040,00 

Font: Elaboració pròpia. 

Les despeses per consum d’aigua potable ascendeixen a 23.040,00 €/any. 

 

Despeses variables 

 

Com les despeses per consum energètic ja s’han tingut en compte, les úniques 

despeses variables que falta considerar són les relacionades amb el consum 

de reactius. 

 

Despeses de reactius 

 

Les despeses de reactius depenen de la qualitat i quantitat d’aigua a tractar. 

Per calcular les despeses s’ha decidit calcular per el cabal de disseny de 

l’estació corresponent al cabal que es tractarà al final de la vida útil de la 

estació. En realitat les despeses per consum de reactius, per consum energètic 

i per consum d’aigua potable seran inferiors a les calculades perquè no 

s’arribarà al cabal d’aigua utilitzat per el càlcul. 
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Figura  14.7. Despeses de reactius. 

Etanol consumit [Kg/any] Cost unitari [€/Kg] Cost [€/any] 

211.507 0,048 10.152,35 

Font: Elaboració pròpia. 

Les despeses per el consum de etanol ascendeixen a 10.152,35 €/any. 

 

Despeses totals 

 

Les despeses de explotació i manteniment es resumeixen en la següent taula: 

Figura  14.8. Resum de despeses. 

Concepte Cost [€/any] 

Despeses de personal 72.000,00 

Despeses de manteniment i conservació 9.691,21 

Despeses d’energia elèctrica 64.567,03 

Despeses d’administració i varies 1.210,00 

Despeses d’aigua potable 23.040,00 

Despeses de reactius 10.152,35 

Total despeses 180.660,59 

Font: Elaboració pròpia. 

El cost total de explotació i manteniment és de 180.660,59 €/any. 

 

Cost unitari del tractament 

 

El cost unitari es calcularà a partir del volum d’aigua tractada. Com s’ha utilitzat 

el funcionament màxim de la planta per calcular les despeses, es realitzarà el 

mateix en aquest apartat. 

El volum d’aigua tractada anualment serà: 

                                                                                            

I per tant, el cost unitari del tractament serà de 0,07 €/m3. 
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Plànols de localització de fotografies 

Zona dels dipòsits 

 

Zona de Ses Tapareres 
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Introducció 

 

El present annex té per objecte identificar, preveure i interpretar les 

conseqüències o efectes ambientals que el projecte de millora del tractament 

d’aigua potable de Manacor pugui causar a la salut humana i al seu entorn. 

Es tindrà en compte la legislació vigent en matèria de medi ambient dins l’àmbit 

de la construcció.  

 

Normativa 

 

La legislació vigent sobre l’avaluació d’impacte ambiental que aplica és la 

següent: 

 Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de juny de 1985, relativa a 

l’avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i 

privats sobre el medi ambient. 

 Llei 1/1991, de 30 de gener, de Espais Naturals y de Règim Urbanístic 

de les Àrees de Especial Protecció de las Illes Balears. 

 Llei 2/2005, de 20 d’abril, de protecció del medi nocturn de les Illes 

Balears. 

 Llei 5/2005, de 26 de maig, per la conservació dels espais de rellevància 

ambiental en les Illes Balears. 

 Decret 29/2006, de 24 de març, en el que es declaren les zones de 

especial protecció per les aus (ZEPA) i les localitzacions de importància 

comunitària (LIC) en les Illes Balears. 

 Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i de la 

qualitat ambiental. 

 Llei 11/2006, de 14 de setembre, de avaluacions de impacte ambiental i 

avaluacions ambientals estratègiques en les Illes Balears. 
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 Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de les Illes 

Balears. 

 Llei 24/2007, de 15 de novembre, de qualitat del aire i protecció de la 

atmosfera. 

 Reial Decret legislatiu 1/2008, del 11 de gener, per el que s’aprova el 

text refós de la Llei de avaluació d’impacte ambiental de projectes. 

 Llei 21/2013, de 9 de desembre, de avaluació ambiental. 

El present projecte no entra dins cap categoria del Annex I, projectes subjectes 

a l’avaluació ambiental, de la llei 11/2006 ni del Annex II, projectes subjectes a 

avaluació ambiental quan ho decideixi l’òrgan ambiental, de la mateixa llei. 

Tampoc entra dins les categories dels corresponents annexes de la legislació 

estatal del Real Decret 1/2008 i, per tant no es necessària la redacció de un 

estudi ambiental. 

De totes formes, com es tracta de un projecte de caràcter acadèmic, es 

realitzarà l’estudi d’impacte ambiental. 

 

Descripció general de l’obra 

 

Les obres del projecte definit es poden resumir en bàsicament l’execució dels 

següents elements: 

 La construcció de la estació de tractament d’aigües potables (E.T.A.P.), 

així com les conduccions de entrada i sortida. 

 L’execució de la conducció principal que connectarà amb el pou de Ses 

Tapareres. 
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Identificació d’impactes ambientals 

 

La identificació dels impactes es realitzarà en dues categories diferents, els 

realitzats durant la fase de construcció i els de la fase de explotació. 

 

Fase de construcció 

 

El primer impacte a estudiar serà el provocat per el moviment de terres durant 

la fase de construcció. S’haurà de estudiar també l’impacte sobre el sòl i la 

vegetació de la zona en els processos d’excavació, replè i anivellat de la 

parcel.la. 

Les principals actuacions en els que s’efectuaran moviments de terres 

importants són: 

 Moviment de terres en la construcció de la plataforma sobre la que es 

construirà l’estació de tractament. 

 Les connexions de entrada i sortida de la estació que seran 

subterrànies. 

 Escomesa d’aigua potable. 

 Excavació i replè de les rases per la instal·lació de la conducció 

principal. 

El funcionament de la maquinaria necessària per l’execució de l’obra provocarà 

l’emissió de contaminants a l’atmosfera ja sigui en forma de productes de 

combustió de combustibles fòssils o en forma de pols i partícules. Aquests 

contaminants poden ocasionar molèsties visuals o respiratòries. També cal 

tenir en compte el soroll que pot provocar aquesta maquinaria d’obra civil 

durant el seu funcionament. 

A més també es possible que els vehicles i la maquinària d’obra tinguin 

vessaments accidentals provocant abocament de olis o grasses. 
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La ubicació de la E.T.A.P. es troba en una zona antròpica de caràcter agrari on 

la fauna es limita a espècies generalistes i oportunistes adaptades a la 

presència humana. La ubicació de la conducció principal es troba en zona 

urbana per el que la poca fauna existent depèn de la presencia humana per la 

seva subsistència. 

Durant la execució de qualsevol obra es produeix un impacte paisatgístic 

important per que es necessària la modificació d’aquest per poder dur-la a 

terme.  

Durant la construcció es produirà una quantitat de residus que s’hauran de 

gestionar de forma adequada. 

 

Fase de explotació 

 

Durant la fase de explotació es poden produir afeccions de caràcter constructiu 

per possibles tasques de manteniment en casos d’averia o accident.  

Degut als bufadors i sistemes de oxigenació i bombeig es poden produir 

emissions acústiques. 

L’expropiació i la ocupació permanent del sòl per part de la estació també pot 

produir molèsties en els habitants propers. 

Les estacions de tractament biològic són molt respectuoses amb el medi 

ambient i provoquen impactes ambientals reduïts. L’únic gas emès a 

l’atmosfera, a part del aire, és el nitrogen gas (N2). Aquest gas és el principal 

component de l’atmosfera (80%) i es incolor, inodor i insípid, així que l’impacte 

ambiental produït per la seva alliberació és nul·la. 

Però cal recordar que el funcionament de l’estació produirà una millora en 

l’aigua de consum humà, eliminant gran part de la concentració de nitrats, de 

forma que impactarà de forma positiva en la salut i el benestar dels habitants. 
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La conducció principal tindrà un impacte ambiental molt reduït perquè es tracta 

de una conducció enterrada sota un carrer de doble carril per sentit ja existent. 

 

Metodologia 

 

Un cop identificades les alteracions al medi s’avaluaran els impactes 

classificats en les següents categories: 

 Impacte sobre el clima 

 Impacte sobre la geologia i geomorfologia 

 Impacte sobre la hidrologia i hidrogeologia 

 Impacte sobre la vegetació 

 Impacte sobre la fauna 

 Impacte sobre el paisatge 

 Impacte sobre la qualitat del aire 

 Impacte sobre el nivell sonors 

 Impacte socioeconòmics 

Cada un dels impactes s’avaluarà seguint el següent procés: 

 Descriure l’impacte produït per les accions del projecte en cada matèria 

estudiada. 

 S’avaluarà l’efecte de l’actuació i es classificarà segons la legislació 

vigent en notable (modificació del medi ambient, recursos naturals, o 

dels seus processos fonamentals, que produeixin o puguin produir en el 

futur repercussions apreciables en aquests) o mínim. Els efectes mínims 

no es tindran en compte. 

 Cada un d’aquests impactes s’avaluarà en les fases estudiades 

anteriorment diferenciant el signe global del efecte (positiu o negatiu). 

 Es realitzarà una categorització del impactes valorant segons els criteris 

establerts en la legislació vigent: compatible, moderat, sever i crític 

(ordenats de menor a major gravetat). 
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 Per els impactes de caràcter moderat o sever es descriuran una sèrie de 

mesures correctores que poden minimitzar-los. 

 

Avaluació d’impactes 

 

Fase de construcció 

 

Impactes sobre el clima 

 

Per les característiques del projecte i dimensions d’aquest no es produirà cap 

alteració notable sobre el clima així que es considera un impacte global 

compatible. 

 

Impactes sobre la geologia i geomorfologia 

 

A causa de les dimensions reduïdes de les obres projectades les afeccions 

produïdes per el moviment de terres durant la construcció sobre els aspectes 

geològics i geomorfològics de la ubicació siguin mínims. Per tant l’impacte 

global es considera compatible. 

 

Impactes sobre la hidrologia i hidrogeologia 

 

L’impacte produït per la generació d’aigües residuals durant la construcció 

(rentat de vehicles, aigües sanitàries) tindrà un efecte mínim i no es tindrà en 

compte.  
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Durant la construcció s’eliminarà la capa de cobertura vegetal que resideix 

actualment sobre el sòl variant el drenatge i la filtració d’aigües pluvials o 

abocaments accidentals en el terreny. A més al final de la construcció de la 

obra es modificarà la xarxa de subministrament d’aigua potable de forma que 

durant el procés de canvi de la antiga a la nova es produirà un impacte de curt 

termini. 

Per aquests factors es considerarà que l’impacte ambiental es moderat i es 

redactaran un conjunt de mesures correctores. 

 

Impactes sobre la vegetació 

 

La parcel·la on es situa l’estació de tractament té caràcter agrari amb vegetació 

mínima. El desbrossament i moviment de terres durant la construcció 

provocaran la desaparició de la coberta vegetal sobre la superfície. Com la 

vegetació considerada es escassa i de nul valor especial l’afecció podrà ser 

considerada mínima. D’aquesta forma es considera un impacte ambiental 

compatible. 

 

Impactes sobre la fauna 

 

Tant la maquinària d’obra civil com la mà d’obra provocaran uns nivells de 

sorolls i una generació de pols que poden provocar molèsties en la fauna 

existent, fent que s’escapin cap a zones més tranquil·les.  

No obstant cap actuació es realitza en espai inclosos o propers a Àrees 

Naturals de Especial Interès (ANEI) ni a les Zones de Especial Protecció per 

les Aus (ZEPA). Dins les possibles especies afectades no hi haurà cap espècie 

protegida. 
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Per aquests motius i per les dimensions reduïdes de la obra es considera que 

l’impacte es compatible. 

 

Impactes sobre el paisatge 

 

L’impacte sobre el paisatge es de caràcter visual i està lligat a la percepció. El 

moviment de terres, la ocupació del sòl i el funcionament de la maquinaria 

d’obra afectaran l’entorn visual durant les obres. No obstant aquesta afecció 

serà de caràcter temporal i es reconstituiran les condicions un cop acabada la 

construcció. 

D’aquesta forma es considera l’impacte com a moderat. 

 

Impactes sobre la qualitat del aire 

 

Durant la construcció de la obra el funcionament de la maquinaria provocarà 

aixecament de partícules de pols i emissions procedents dels motors de 

combustió. No obstant, per la naturalesa de les activitats i la magnitud de la 

obra es considera que la afecció sobre la qualitat atmosfèrica és poc rellevant. 

D’aquesta forma es considera l’impacte com a compatible. 

 

Impactes sobre els nivells sorolls 

 

El funcionament de la maquinaria durant la execució de la obra provocarà un 

nivells de soroll que poden provocar molèsties en les zones circumdants. 

S’estima que el nivell d’emissió sonora per a vehicles pesats a 7,5 metres de 

distancia és de 80 dB i es redueixen a 70 dB als 25 metres. 
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No obstant aquesta afecció és de caràcter temporal i es restablirà a nivells 

normals un cop acabada l’obra. A més no es realitzen activitats properes a la 

construcció que es puguin veure afectades de forma significativa per les 

emissions sonores. 

Es considera l’impacte com a compatible. 

 

Impactes socioeconòmics 

 

La execució de l’obra generarà la contractació d’equips de treball i maquinària 

segurament de caràcter local. Per tant es considera que, tot i que serà de 

caràcter temporal, la execució de la obra tindrà un efecte positiu en la demanda 

de treball. A més l’increment de gent treballadora en el nucli pot produir un 

creixement de l’economia local en sectors com l’hostaleria i el comerç. 

Es considera l’impacte com a compatible.   

 

Fase d’explotació 

 

Impactes sobre el clima 

 

No es considera cap impacte sobre el clima en la fase d’explotació de la estació 

de tractament. 

 

Impactes sobre la geologia i geomorfologia 

 

No es considera cap impacte sobre la geologia i geomorfologia del terreny per 

el funcionament de la estació de tractament. 
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Impactes sobre la hidrologia i hidrogeologia 

 

A causa de la millora de la qualitat d’aigua de consum humà l’impacte produït 

per la estació de tractament sobre la hidrologia i hidrogeologia tindrà un efecte 

positiu. Al eliminar-se els nitrats de l’aigua es pot produir una petita regeneració 

de la qualitat d’aigua en els aqüífers. 

 

Impactes sobre la vegetació 

 

Si bé la eliminació del nitrats en l’aigua produeix una millora de qualitat per els 

animals, pot ser contraproduent per la vegetació ja que es la seva principal font 

de nutrients. De totes formes aquest efecte no es considera rellevant donat que 

l’aigua es subministra al nucli urbà on la vegetació és escassa. L’impacte es 

considera compatible. 

 

Impactes sobre la fauna 

 

El funcionament de la estació de tractament suposa una millora en la qualitat 

de l’aigua de consum així que l’impacte sobre la fauna tindrà un efecte positiu. 

 

Impactes sobre el paisatge 

 

Les noves estructures com els dipòsits, tancs, reactors, filtres i l’edifici suposa 

una modificació de caràcter negatiu sobre una zona de cultiu. No obstant la 

zona on s’ha ubicat la estació de tractament és de baix transit i no existeixen 

habitatges a una distancia significativa. D’aquesta forma es considera un 

impacte moderat. 
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Impactes sobre la qualitat del aire 

 

El funcionament de les estacions per tractament biològic no generen cap tipus 

de mala olor ja que les úniques emissions a l’atmosfera són el nitrogen gas i 

l’aire. L’impacte sobre la qualitat de l’aire per el funcionament de la estació de 

tractament es considera nul. 

 

Impactes sobre els nivells sorolls 

 

El funcionament del equips de bombeig, els bufadors i el sistema d’oxigenació 

poden provocar nivells sonors molests. No obstant la ubicació de la estació es 

troba lo suficientment aïllada perquè no resultin significants. Es considera 

l’impacte com a compatible. 

 

Impactes socioeconòmics 

 

La finalitat del funcionament de la estació de tractament és la millora de la 

qualitat de l’aigua de forma que es millori la qualitat de vida de l’entorn. 

D’aquesta forma es considera l’impacte sobre el medi socioeconòmic com a 

netament positiu. 

 

Mesures preventives i correctores 

 

A continuació es detallaran un conjunt de recomanacions i actuacions 

enfocades en la minimització dels efectes negatius dels impactes valorats. 

Aquestes mesures correctores seran en alguns casos preventives i en altres 

pal·liatives. 
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Mesures en fase de construcció 

 

Tancament 

 

Per evitar l’ocupació de més sòl del necessari es senyalitzarà i tancarà la zona 

de execució de les obres de forma que tota la activitat es realitzi dins la zona 

acotada. 

 

Aplecs de material i abocadors temporals 

 

Es definiran unes zones específiques i ben delimitades i senyalitzades dins els 

límits de la obra per el apilament de materials. D’aquesta forma es minimitzarà 

la superfície ocupada per aquesta activitat i s’optimitzaran les operacions de 

transport de materials. 

Aquestes zones s’ubicaran en zones de escàs interès biòtic, socioeconòmic i 

amb una estabilitat geològica i geomorfològica suficient. 

 

Moviment de terres 

 

Quan el material procedent de les excavacions sigui insuficient o no pugui 

utilitzar-se, s’utilitzaran terres procedents de préstec. Es recomana que aquests 

material procedeixin de canteres existents i properes o de indrets de baix valor 

ecològic. 
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Manteniment de maquinària 

 

Les operacions de manteniment, rentat i proveïment de combustible de la 

maquinària d’obra es realitzarà en tallers especialitzats o gasolineres. En cas 

de no poder-se realitzar en aquests llocs es realitzarà en zones degudament 

impermeabilitzades per poder recollir els abocaments accidentals. 

 

Qualitat del aire 

 

Es limitaran, sempre que sigui possible, les operacions de càrrega i descàrrega 

de materials, les excavacions i totes les activitats susceptibles a produir 

emissions de partícules de pols quan la velocitat del vent sigui inferior a 10 

km/h. Es regaran les pistes, accessos i materials de forma periòdica per reduir 

la generació de pols. 

Es realitzaran operacions de manteniment de forma periòdica als vehicles i 

maquinària pesada amb l’objectiu de reduir la emissió de gasos contaminants. 

Es planificarà l’obra de forma adequada per reduir el temps de funcionament de 

la maquinària. 

 

Gestió de residus 

 

Tots els residus generats durant la execució de la obra s’hauran de gestionar 

de forma adequada segons la tipologia d’aquest i la legislació actual. Els 

residus es portaran a abocadors controlats i indrets autoritzats expressament. 

Es prendran les precaucions oportunes per el transport, manipulació i 

eliminació dels residus. 

S’emmagatzemaran els residus de forma que es minimitzi la seva afecció 

durant el temps que transcorre entre la seva generació i la corresponent gestió. 
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Vegetació 

 

Per no afectar la vegetació de la zona circumdant es realitzarà el tancament de 

la zona de construcció i tota l’activitat es realitzarà dins aquesta zona 

delimitada.  

 

Fauna 

 

Les mateixes mesures adoptades per protegir la vegetació serviran per protegir 

l’hàbitat de la fauna. 

 

Nivells de soroll 

 

Es recomana que l’activitat es limiti a realitzar-se en horari laboral convencional 

(8:00-20:00) per produir la mínima afecció sonora possible. Aquesta 

recomanació té més importància en la instal·lació de la conducció principal per 

realitzar-se dins el nucli urbà. 

 

Paisatge 

 

Es recomana escollir indrets de difícil visibilitat per l’emmagatzematge de 

materials i l’elecció d’abocadors. 
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Mesures en fase d’explotació 

 

Paisatge 

 

Es proposa que el disseny de les edificacions sigui el més integrat possible a la 

zona. S’utilitzaran colors i materials concordes amb l’entorn per minimitzar 

l’impacte de la estació. 

 

Nivell de sorolls 

 

No es recomanable tancar els bufadors per la alta potencia que tenen, de totes 

formes la seva utilització es veu reduïda a la neteja del filtres de arena. El 

sistema d’oxigenació funciona completament submergit per el que l’emissió 

sonora es veu esmorteïda. Els sistemes de bombeig es tancaran com a mesura 

de protecció així que es reduirà la emissió sonora. 

 

Conclusions 

 

Un cop elaborat el present Estudi d’Impacte Ambiental s’estableix que no hi ha 

cap actuació del projecte que origini un impacte ambiental sever o crític. Es 

dedueix que els aspectes positius del desenvolupament del projecte 

sobrepassen àmpliament els efectes negatius identificats, especialment 

després d’aplicar les mesures preventives i correctores corresponents.  

Per tant es considera que el present projecte es ambientalment compatible 

amb l’entorn i no hi hauria de haver cap problema per la seva autorització en la 

ubicació indicada i les característiques de disseny considerades. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 08/05/15

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,30h Oficial 1aA0121000

 €23,30h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,30h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,30h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,30h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,72h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,30h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,64h Oficial 1a vidrierA012E000

 €24,08h Oficial 1a calefactorA012G000

 €24,08h Oficial 1a lampistaA012J000

 €24,08h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,30h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €26,91h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,68h Ajudant encofradorA0133000

 €20,68h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,68h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,84h Ajudant fusterA013A000

 €20,68h Ajudant pintorA013D000

 €20,65h Ajudant calefactorA013G000

 €20,65h Ajudant lampistaA013J000

 €20,68h Ajudant muntadorA013M000

 €23,89h Ajudant jardinerA013P000

 €19,47h ManobreA0140000

 €20,15h Manobre especialistaA0150000

 €23,30h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €19,47h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 08/05/15

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €86,18h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €82,41h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1312340

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100

 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,27h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €41,32h Camió cisterna de 8 m3C1502E00

 €44,62h Camió gruaC1503000

 €42,27h Camió grua de 3 tC1503300

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,73h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €78,42h Estenedora per a paviments de formigóC1709A00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 08/05/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,25m3 AiguaB0111000

 €19,18t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €17,87t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €213,07t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

B0314501

 €16,81t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €18,90m3 Tot-u artificialB0372000

 €4,05m3 Terra tolerableB03D6000

 €96,87m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

B03E1480

 €106,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

B0511401

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,80kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €75,22m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IV

B065EV0B

 €62,27m3 Formigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

B06B2300

 €55,30m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

B06NLA2C

 €55,05m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06NN14C

 €30,48t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250

 €0,41kg Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004B0711013

 €1,15kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €2,18m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

B0A216SG

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €3,22u Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de
diàmetre interior

B0A7BD00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 08/05/15

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,61kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €20,54cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usosB0D629A0

 €2,44m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €2,63l DesencofrantB0DZA000

 €0,16u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €0,12u Totxana R-10 de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FAAHA0

 €12,06m2 Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa
(UNE-EN 14411)

B0FH8172

 €53,46m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment gris,
buixardada, de 1250 cm2

B0GA1430

 €0,48u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color marró,
de 30 peces/m2, com a màxim

B52213N0

 €275,47u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5
m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

B64Z1512

 €12,42u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 3,4 m

B6AZ3136

 €91,11u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 3,4 m

B6AZA166

 €438,13u Passamurs de polietilè d'alta densitat de 250 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

B7DZG30001

 €342,55u Passamurs de polietilè d'alta densitat de 200 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

B7DZG30002

 €536,12u Passamurs de polietilè d'alta densitat de 280 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

B7DZG30003

 €276,41u Passamurs de polietilè d'alta densitat de 180 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

B7DZG30004

 €335,59u Passamurs d'acer inoxidable AISI 304L de 180 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

B7DZG30005
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 €47,45m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per
a junt de dilatació interior

B7J10A61

 €14,86dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,23u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €4,86m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

B96512C0

 €0,80kg Beurada blancaB9CZ1000

 €15,26m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt

B9F16200

 €153,30u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, model català, massissa, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària

BAQ1EQ86

 €124,82u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQDU010

 €32,59u Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb una fulla
batent

BAZGA360

 €16,37u Ferramenta per a porta d'interior, preu alt, amb una fulla
batent

BAZGC260

 €22,25m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm

BC171120

 €107,28u Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer
inoxidable AISI 304L amb una longitud de 610 mm, model
D4 de la marca Sanitaire o similar.

BEK8DIFU

 €1,14u Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

BEYK8000

 €24,43m Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura
longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

BF422DF0

 €16,90m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250
mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

BFB1G300

 €32,63m Tub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

BFB1H400

 €15,49m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1J620
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 €8,77m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1K320

 €10,87m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1L320

 €25,43m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

BFB1N420

 €145,67u Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

BFW41L10

 €89,90u Plat de dutxa, MALTA, de dimensions 70X70 cm, de color
Blanc, ref. 373035000 de la serie Plats de dutxa de
porcellana vitrificada de ROCA SANITARIO

BJ12B71PBP4X

 €202,00u Lavabo mural, KALAHARI, de dimensions 800x490 cm, de
color Blanc, ref. 327878000 de la serie Kalahari 800 de
ROCA SANITARIO

BJ13B81XD81W

 €188,90u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu alt

BJ14BB1P

 €7,80kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

BJ1ZS000

 €1.009,30u Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de
doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD), construit
segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment
impermeabilitzant, per a col·locació aèria

BK318C20

 €225,80u Mesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquidsBKZ31000

 €42,34u Interruptor de nivell per a combustibles líquidsBKZ3A000

 €332,12u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN1216G0

 €385,09u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN12A6G0
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 €520,93u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN12A6H0

 €794,17u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

BN12A6J0

 €63,94u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca

BN4216F0

 €424,12u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334,
amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril
(NBR)

BN8515G0

 €742,03u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334,
amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril
(NBR)

BN8515H0

 €379,43u Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model 30CH de la
marca Schuf o similar

BNLAJKL

 €528,83u Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim,
amb una regulació electrònica, de preu alt

BNM16220

 €8.721,22u Electrobomba submergible per a aigües residuals de 9 kW
de potència amb una capacitat de bombeig entre 198 i 288
m3/h per a una alçària entre 6 i 10 mca i un diàmetre
nominal de 150 mm

BNN2U060

 €19.983,92u Electrobomba submergible per a aigües residuals de 30kW
de potència amb una capacitat de bombeig entre 198 i 324
m3/h per a una alçària entre 15 i 20 mca i un diàmetre
nominal de 250 mm

BNN2U110

 €103,01u Sòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióBNNZU020

 €751,29u Sòcol de descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal per a
acoblament automàtic de la bomba al fons del pou

BNNZU040
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 €113,86u Regulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

BNNZU060

 €2.073,18u Partida de tuberies d'aspiració en una estació de bombeig
d'aigües residuals, de 150 mm de diàmetre nominal, inclòs
part proporcional de tubs-guia, vàlvules, colzes i accessoris

BNNZU080

 €2.933,38u Partida de canonades per a elevació en una estació de
bombeig d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 250
mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
tubs-guia, colzes i accessoris

BNNZU150

 €2.590,53u Partida de canonades per a impulsió forçada en una estació
de bombeig d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 150
mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
vàlvules, tubs-guia, acoblaments, colzes i accessoris.

BNNZU180

 €2.221,35u Sistema de aeració JA-217 marca FlygtBNXZ0001

 €10.928,54u Grup de bufadors de gran qualitat del model EG75-8 de la
marca ELGI o similar amb una potencia de 75 kW.

BNXZ0002

 €4,39u Boquilles per els fals fons en filtres del model standard
FFD03 de la marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de
26.5 mm i longitud de 500 mm.

BNXZ0003

 €102,45u Pinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons
fórmules NTJ

BR472N2B
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 €82,00m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,16500/R 20,150001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,16500 22,16500
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,225001,250000,180B0111000 =xAiguam3

11,6155017,870000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

26,0555016,810001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 58,55600 58,55600

0,221651,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,00465

82,00465COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,93m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

25,82500103,300000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 57,33840 57,33840

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,92890

78,92890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €96,71m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

28,3864019,180001,480B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

46,48500103,300000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 75,12140 75,12140

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,71190

96,71190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,91m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15750/R 20,150001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15750 21,15750
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

29,3454019,180001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

20,66000103,300000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 86,25540 86,25540

0,211581,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,90772

108,90772COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €80,33m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D0718641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,15000/R 20,150001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,15000 20,15000
Maquinària:

1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:

0,250001,250000,200B0111000 =xAiguam3

31,2634019,180001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

26,65500106,620000,250B0511401 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs

t

0,575001,150000,500B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 58,74340 58,74340

0,201501,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 80,33390

80,33390COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,87kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11650/R 23,300000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10340/R 20,680000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21990 0,21990
Materials:

0,011121,090000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,640500,610001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,65162 0,65162

0,002201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,87372

0,87372COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €280,76m3 Paret estructural de 36,5 cm de gruix, de totxana, LD, R-10,
de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM
I, de dosificació 1:6 (5 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

E4F2LG6A Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

149,12000/R 23,300006,400A0122000 =xOficial 1a paletah

62,30400/R 19,470003,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 211,42400 211,42400
Materials:

39,816000,12000331,800B0FAAHA0 =xTotxana R-10 de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

10,8691880,333900,1353D0718641 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb
additiu inclusor aire/plastificant i 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 50,68518 50,68518

5,285602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 267,39478

13,369745,00%DESPESES INDIRECTES

280,76452COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,64m2 Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color marró, de
30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10

E52213NK Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,91200/R 23,300000,640A0122000 =xOficial 1a paletah

6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,14240 21,14240
Materials:

15,120000,4800031,500B52213N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color marró,
de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,86427108,907730,0263D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 17,98427 17,98427

0,528562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,65523

1,982765,00%DESPESES INDIRECTES

41,63799COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €27,15m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de
290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

E612TRAV Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

2,61950/R 20,150000,130A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,13700 19,13700
Maquinària:

0,22490/R 1,730000,130C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh

Subtotal... 0,22490 0,22490
Materials:

0,013001,250000,0104B0111000 =xAiguam3

1,1033830,480000,0362B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

4,896000,1600030,600B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 6,01238 6,01238

0,478432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,85271

1,292645,00%DESPESES INDIRECTES

27,14534COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,48m2 Aplacat de parament vertical exterior a 3,00 m d'alçària, com
a màxim, amb pedra artificial de morter de ciment gris,
buixardada, de 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb
ganxos i morter de ciment 1:6

E833543E Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,29000/R 23,300001,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

12,65550/R 19,470000,650A0140000 =xManobreh

Subtotal... 42,94550 42,94550
Materials:

54,5292053,460001,020B0GA1430 =xPlaca de pedra artificial de morter de ciment gris,
buixardada, de 1250 cm2

m2

2,300000,2300010,000B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

0,324000,800000,405B9CZ1000 =xBeurada blancakg

1,8232678,928900,0231D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

0,1063896,711900,0011D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra

m3
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Subtotal... 59,08284 59,08284

1,288373,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,31670

5,165845,00%DESPESES INDIRECTES

108,48254COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,80m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

E898J2A0 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,20680/R 20,680000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,53680 2,53680
Materials:

1,344563,380000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,038051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,56966

0,228485,00%DESPESES INDIRECTES

4,79815COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,57m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E9DD1D38 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,13600/R 20,680000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,58410/R 19,470000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,37010 16,37010
Materials:

1,140000,800001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,871440,410007,0035B0711013 =xAdhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004kg

12,3012012,060001,020B0FH8172 =xRajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa
(UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 16,31264 16,31264
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0,245551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,92829

1,646415,00%DESPESES INDIRECTES

34,57471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €233,00u Fulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, model català, massissa de 80 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

EAQ1EQ86 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,80100/R 23,720001,425A012A000 =xOficial 1a fusterh

1,33376/R 20,840000,064A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 35,13476 35,13476
Materials:

153,30000153,300001,000BAQ1EQ86 =xFulla batent per a porta exterior, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, model català, massissa, de 80 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària

u

32,5900032,590001,000BAZGA360 =xFerramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 185,89000 185,89000

0,878372,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 221,90313

11,095165,00%DESPESES INDIRECTES

232,99829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,55m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm, col·locat
amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

EC171123 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,32000/R 22,640000,500A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 11,32000 11,32000
Materials:

22,2500022,250001,000BC171120 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
4 mm de gruix cada una i cambra d'aire de 8 mm

m2

Subtotal... 22,25000 22,25000

0,283002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 33,85300

1,692655,00%DESPESES INDIRECTES

35,54565COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €147,21u Difusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer
inoxidable AISI 304L amb una longitud de 610 mm, model
D4 de la marca Sanitaire o similar. Subministrat i col·locat.

EEK83151 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,85600/R 24,080000,700A012G000 =xOficial 1a calefactorh

14,45500/R 20,650000,700A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 31,31100 31,31100
Materials:

107,28000107,280001,000BEK8DIFU =xDifusor de bombolla gruixuda de banda ample, de acer
inoxidable AISI 304L amb una longitud de 610 mm, model
D4 de la marca Sanitaire o similar.

u

1,140001,140001,000BEYK8000 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a difusor,
muntat suspès al sostre

u

Subtotal... 108,42000 108,42000

0,469671,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 140,20067

7,010035,00%DESPESES INDIRECTES

147,21070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,35u Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 700x700
mm, de color blanc, preu alt ref. 373035000 de la serie Plats
de dutxa de porcellana vitrificada de ROCA SANITARIO ,
col·locat sobre el paviment

EJ12B71PBP4X Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,65000/R 23,300000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,86750/R 19,470000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,51750 16,51750
Materials:

89,9000089,900001,000BJ12B71PBP4X =xPlat de dutxa, MALTA, de dimensions 70X70 cm, de color
Blanc, ref. 373035000 de la serie Plats de dutxa de
porcellana vitrificada de ROCA SANITARIO

u

0,1657578,928900,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 90,06575 90,06575

0,412942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,99619

5,349815,00%DESPESES INDIRECTES

112,34600COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de millora del tractament d´aigua potable de Manacor
Maig 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 08/05/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €225,24u Lavabo mural o per a recolzar de porcellana esmaltada ref.
327878000 de la serie Kalahari 800 de ROCA SANITARIO ,
senzill, d'amplària 75 a 100 cm, de color blanc i preu
superior, col·locat amb suports murals

EJ13B815D81W Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,63200/R 24,080000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah

2,06500/R 20,650000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,69700 11,69700
Materials:

0,5201014,860000,035B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

202,00000202,000001,000BJ13B81XD81W =xLavabo mural, KALAHARI, de dimensions 800x490 cm, de
color Blanc, ref. 327878000 de la serie Kalahari 800 de
ROCA SANITARIO

u

Subtotal... 202,52010 202,52010

0,292432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 214,50952

10,725485,00%DESPESES INDIRECTES

225,23500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €240,49u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14BB1P Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,10000/R 24,080001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

7,02100/R 20,650000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 37,12100 37,12100
Materials:

0,1783214,860000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

188,90000188,900001,000BJ14BB1P =xInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna
i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color
blanc i preu alt

u

1,911007,800000,245BJ1ZS000 =xPasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

kg

Subtotal... 190,98932 190,98932

0,928032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 229,03834

11,451925,00%DESPESES INDIRECTES

240,49026COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.868,28u Dipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de
doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD), construit
segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment
impermeabilitzant, elevat

EK318C20 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

216,72000/R 24,080009,000A012G000 =xOficial 1a calefactorh

185,85000/R 20,650009,000A013G000 =xAjudant calefactorh

Subtotal... 402,57000 402,57000
Maquinària:

89,24000/R 44,620002,000C1503000 =xCamió gruah

Subtotal... 89,24000 89,24000
Materials:

1.009,300001.009,300001,000BK318C20 =xDipòsit per a combustibles líquids de 2000 l de capacitat, de
doble paret de polietilè de densitat alta (PEHD), construit
segons la norma UNE-EN 13341, tractat amb recobriment
impermeabilitzant, per a col·locació aèria

u

225,80000225,800001,000BKZ31000 =xMesurador de nivell per a dipòsit de combustibles líquidsu

42,3400042,340001,000BKZ3A000 =xInterruptor de nivell per a combustibles líquidsu

Subtotal... 1.277,44000 1.277,44000

10,064252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.779,31425

88,965715,00%DESPESES INDIRECTES

1.868,27996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €569,54Ut Passamurs de polietilè, DN280, longitud de 400 mm, amb
collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

EPMS3160150 Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,20400 6,20400
Materials:

536,12000536,120001,000B7DZG30003 =xPassamurs de polietilè d'alta densitat de 280 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

u

Subtotal... 536,12000 536,12000

0,093061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 542,41706

27,120855,00%DESPESES INDIRECTES

569,53791COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €466,65Ut Passamurs de polietilè, DN250, longitud de 400 mm, amb
collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

EPMS3160151 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,20400 6,20400
Materials:

438,13000438,130001,000B7DZG30001 =xPassamurs de polietilè d'alta densitat de 250 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

u

Subtotal... 438,13000 438,13000

0,093061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 444,42706

22,221355,00%DESPESES INDIRECTES

466,64841COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €366,29Ut Passamurs de polietilè, DN200, longitud de 400 mm, amb
collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

EPMS3160152 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,20400 6,20400
Materials:

342,55000342,550001,000B7DZG30002 =xPassamurs de polietilè d'alta densitat de 200 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

u

Subtotal... 342,55000 342,55000

0,093061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 348,84706

17,442355,00%DESPESES INDIRECTES

366,28941COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €296,84Ut Passamurs de polietilè, DN180, longitud de 400 mm, amb
collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i connexió.

EPMS3160153 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,20400 6,20400
Materials:

276,41000276,410001,000B7DZG30004 =xPassamurs de polietilè d'alta densitat de 180 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

u

Subtotal... 276,41000 276,41000

0,093061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 282,70706

14,135355,00%DESPESES INDIRECTES
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296,84241COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €358,98Ut Passamurs de acer inoxidable AISI 316L, DN150, longitud
de 400 mm, amb collar d'estanqueïtat. Instal·lació, segellat i
connexió.

EPMS3160154 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20400/R 20,680000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,20400 6,20400
Materials:

335,59000335,590001,000B7DZG30005 =xPassamurs d'acer inoxidable AISI 304L de 180 mm de
diàmetre i 400 mm de longitud, amb collar d'estanqueïtat per
el pas de conduccions en murs i paraments.

u

Subtotal... 335,59000 335,59000

0,093061,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 341,88706

17,094355,00%DESPESES INDIRECTES

358,98141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,31m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada
amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació
de piles per a la seva conservació

F2212192 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,80978/R 86,180000,021C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

4,20291/R 82,410000,051C1312340 =xPala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 6,01269 6,01269

COST DIRECTE 6,01269

0,300635,00%DESPESES INDIRECTES

6,31332COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,73m Tanques metàliques de tancament perimetral exterior de 2.5
m d'alçària,amb malla d'acer galvanitzat en peces de 4
metres de longitud, tubs d'acer i ancoratge amb daus de
formigó de 40 cm de costat. Subministrament i instal·lació,
inclòs excavació, fonaments d'ancoratge i tots els
accessoris.

F6A1B40L Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,29760/R 24,080000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,99000/R 23,300000,300A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

4,54960/R 20,680000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 16,83720 16,83720
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Materials:

6,540002,180003,000B0A216SG =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50
mm de pas de malla i de D 2,7 mm

m2

4,2228012,420000,340B6AZ3136 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i
d'alçària 3,4 m

u

6,1043791,110000,067B6AZA166 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 3,4 m

u

3,8788282,004650,0473D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 20,74599 20,74599

0,252561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 37,83575

1,891795,00%DESPESES INDIRECTES

39,72754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,19m3 Base de tot-u artificial , amb estesa i piconatge del material
al 95% del PM

F931201F Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,97350/R 19,470000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,97350 0,97350
Maquinària:

1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah

1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

1,03300/R 41,320000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h

Subtotal... 5,01225 5,01225
Materials:

0,062501,250000,050B0111000 =xAiguam3

21,7350018,900001,150B0372000 =xTot-u artificialm3

Subtotal... 21,79750 21,79750

0,014601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,79785

1,389895,00%DESPESES INDIRECTES

29,18775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,12m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter

F96512C9 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,12600/R 23,300000,220A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,95620/R 19,470000,460A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,08220 14,08220
Materials:

3,5121955,050000,0638B06NN14C =xFormigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

m3

0,0640130,480000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

5,103004,860001,050B96512C0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 8,67920 8,67920

0,211231,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,97263

1,148635,00%DESPESES INDIRECTES

24,12126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,62m2 Paviment de llambordins de formigó de forma rectangular de
10x20 cm i 10 cm de gruix, preu alt, col·locats amb morter
de ciment 1:6 i beurada de ciment sobre paviment de
formigó

F9F1620L Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

22,71750/R 23,300000,975A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,13305/R 19,470000,315A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,85055 28,85055
Materials:

0,012501,250000,010B0111000 =xAiguam3

0,32023103,300000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

15,5652015,260001,020B9F16200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt

m2

3,9780278,928900,0504D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 19,87595 19,87595

0,432761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,15926

2,457965,00%DESPESES INDIRECTES

51,61722COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €77,18m3 Paviment de formigó sense additius HF-4 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat
des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat reglejat

F9G1D242 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,56110/R 23,300000,067A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

3,89400/R 19,470000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,45510 5,45510
Maquinària:

2,58786/R 78,420000,033C1709A00 =xEstenedora per a paviments de formigóh

Subtotal... 2,58786 2,58786
Materials:

65,3835062,270001,050B06B2300 =xFormigó per a paviments HF-4 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica

m3

Subtotal... 65,38350 65,38350

0,081831,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,50829

3,675415,00%DESPESES INDIRECTES

77,18370COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €371,85m3 Material filtrant, sorra segons Plec, de mida efectiva
aproximadament 1.2 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

FR3PL504 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,21900/R 26,910000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh

21,50100/R 23,890000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 45,72000 45,72000
Materials:

307,73700213,070001,4443B0314501 =xSorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3

t

Subtotal... 307,73700 307,73700

0,685801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 354,14280

17,707145,00%DESPESES INDIRECTES

371,84994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €141,48u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de
aproximadament 1.5-2 metres d'altura, inclòs excavació,
formació, revisió, reg i totes les tasques de manteniment
necessàries fins a la recepció d'obra.

FR472N2L Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,29200/R 26,910001,200A012P000 =xOficial 1a jardinerh
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Subtotal... 32,29200 32,29200
Materials:

102,45000102,450001,000BR472N2B =xPinus pinea d'alçària de 200 a 250 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons
fórmules NTJ

u

Subtotal... 102,45000 102,45000

COST DIRECTE 134,74200

6,737105,00%DESPESES INDIRECTES

141,47910COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,02m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària,segons secció definida en els Plànols, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat, Inclòs eliminació del paviment de formigó i vorera
actual amb martell hidràulic.

G222B12L Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77880/R 19,470000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,77880 0,77880
Maquinària:

8,75000/R 50,000000,175C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 8,75000 8,75000

0,011681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,54048

0,477025,00%DESPESES INDIRECTES

10,01751COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,33m3 Terraplenat amb sòl procedent d'aportació, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G22641L2 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,12034/R 86,180000,013C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

0,62960/R 62,960000,010C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah

1,32400/R 66,200000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 3,07394 3,07394
Materials:

4,860004,050001,200B03D6000 =xTerra tolerablem3

Subtotal... 4,86000 4,86000

COST DIRECTE 7,93394

0,396705,00%DESPESES INDIRECTES
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8,33064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,22m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

G228A60F Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,03000/R 20,150000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,03000 4,03000
Maquinària:

6,05000/R 50,000000,121C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

2,45400/R 12,270000,200C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 8,50400 8,50400

0,060451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,59445

0,629725,00%DESPESES INDIRECTES

13,22417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,59m2 Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

G22D3011 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,56017/R 86,180000,0065C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

Subtotal... 0,56017 0,56017

COST DIRECTE 0,56017

0,028015,00%DESPESES INDIRECTES

0,58818COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,44kg Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G32B3101 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23300/R 23,300000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,24816/R 20,680000,012A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48116 0,48116
Materials:

0,006651,090000,0061B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88037 0,88037
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0,007221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36875

0,068445,00%DESPESES INDIRECTES

1,43718COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,26m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb taulers
de fusta de pi i suports amb puntals metàl·lics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m, per a deixar el formigó vist

G32D2115 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,64000/R 23,300000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

16,54400/R 20,680000,800A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 35,18400 35,18400
Materials:

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,836220,420001,991B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,034248,560000,004B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

0,0410820,540000,002B0D629A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usoscu

2,562002,440001,050B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,131502,630000,050B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 4,18006 4,18006

0,879602,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 40,24366

2,012185,00%DESPESES INDIRECTES

42,25584COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,07m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió

G3Z112P1 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74750/R 23,300000,075A0121000 =xOficial 1ah

2,92050/R 19,470000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,66800 4,66800
Materials:

5,8065055,300000,105B06NLA2C =xFormigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/P/20

m3

Subtotal... 5,80650 5,80650
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0,070021,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,54452

0,527235,00%DESPESES INDIRECTES

11,07175COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,66m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45C1DH4 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,23040/R 19,470000,320A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,23040 6,23040
Maquinària:

20,37750/R 156,750000,130C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 20,37750 20,37750
Materials:

76,7244075,220001,020B065EV0B =xFormigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IV

m3

Subtotal... 76,72440 76,72440

0,155762,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,48806

5,174405,00%DESPESES INDIRECTES

108,66246COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,47m3 Formigó per a mur, HA-30/B/20/IV, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

G45F1DH4 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81450/R 19,470000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,81450 6,81450
Maquinària:

19,59375/R 156,750000,125C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 19,59375 19,59375
Materials:

76,7244075,220001,020B065EV0B =xFormigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IV

m3

Subtotal... 76,72440 76,72440

0,170362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,30301

5,165155,00%DESPESES INDIRECTES

108,46816COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,45kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

G4BC3100 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27960/R 23,300000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20680/R 20,680000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48640 0,48640
Materials:

0,013081,090000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,873720,873721,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,88680 0,88680

0,007301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,38050

0,069025,00%DESPESES INDIRECTES

1,44952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,18m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una
alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta de pi per a
deixar el formigó vist

G4DC1D02 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,77600/R 23,300000,720A0123000 =xOficial 1a encofradorh

13,02840/R 20,680000,630A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 29,80440 29,80440
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,415800,420000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

2,684002,440001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,157802,630000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 3,90507 3,90507

0,745112,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,45458

1,722735,00%DESPESES INDIRECTES

36,17731COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de millora del tractament d´aigua potable de Manacor
Maig 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 08/05/15

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €55,90m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

G7J1AA6A Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,33000/R 23,300000,100A0123000 =xOficial 1a encofradorh

1,03400/R 20,680000,050A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 3,36400 3,36400
Materials:

49,8225047,450001,050B7J10A61 =xPerfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per
a junt de dilatació interior

m

Subtotal... 49,82250 49,82250

0,050461,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 53,23696

2,661855,00%DESPESES INDIRECTES

55,89881COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11.679,49u Grup de compressors d'aire, 75 kW, model EG75-8 marca
ELGI o similar. Subministrament i instal·lació

GBN7UL3 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

93,20000/R 23,300004,000A0121000 =xOficial 1ah

77,88000/R 19,470004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 171,08000 171,08000
Maquinària:

21,13500/R 42,270000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 21,13500 21,13500
Materials:

10.928,5400010.928,540001,000BNXZ0002 =xGrup de bufadors de gran qualitat del model EG75-8 de la
marca ELGI o similar amb una potencia de 75 kW.

u

Subtotal... 10.928,54000 10.928,54000

2,566201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11.123,32120

556,166065,00%DESPESES INDIRECTES

11.679,48726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,06m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè.

GFB1J62L Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,83600/R 24,080000,450A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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9,30600/R 20,680000,450A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 20,14200 20,14200
Materials:

15,7998015,490001,020BFB1J620 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 15,79980 15,79980

0,302131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,24393

1,812205,00%DESPESES INDIRECTES

38,05613COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,17m Tub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

GFB1K325 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,06000/R 24,080000,750A012M000 =xOficial 1a muntadorh

15,51000/R 20,680000,750A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 33,57000 33,57000
Materials:

8,945408,770001,020BFB1K320 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 180 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 8,94540 8,94540

0,503551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 43,01895

2,150955,00%DESPESES INDIRECTES

45,16990COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,34m Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

GFB1L325 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,08000/R 24,080001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

20,68000/R 20,680001,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 44,76000 44,76000
Materials:

11,0874010,870001,020BFB1L320 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m
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Subtotal... 11,08740 11,08740

0,671401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,51880

2,825945,00%DESPESES INDIRECTES

59,34474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,79m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa

GFB1N425 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,12000/R 24,080001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

31,02000/R 20,680001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 67,14000 67,14000
Materials:

25,9386025,430001,020BFB1N420 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

m

Subtotal... 25,93860 25,93860

1,007101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,08570

4,704295,00%DESPESES INDIRECTES

98,78998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,50m Tub de polietilè de designació PE 100, de 280 mm de
diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 13244-2, amb unions termosoldades, inclòs par
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

GFB1N42L Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,12000/R 24,080001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

31,02000/R 20,680001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 67,14000 67,14000
Materials:

33,2826032,630001,020BFB1H400 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 280
mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

m

Subtotal... 33,28260 33,28260

1,007101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,42970

5,071495,00%DESPESES INDIRECTES

106,50118COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €89,65m Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, amb unions termosoldades, inclòs par
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè.
Subministrat, instal·lat i provat.

GFB1N4L5 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,12000/R 24,080001,500A012M000 =xOficial 1a muntadorh

31,02000/R 20,680001,500A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 67,14000 67,14000
Materials:

17,2380016,900001,020BFB1G300 =xTub de polietilè d'alta densitat de designació PE 100, de 250
mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2

m

Subtotal... 17,23800 17,23800

1,007101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,38510

4,269255,00%DESPESES INDIRECTES

89,65435COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €485,68u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

GN1216G7 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,89600/R 24,080001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,63200/R 20,680002,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 78,52800 78,52800
Maquinària:

50,72400/R 42,270001,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 50,72400 50,72400
Materials:

332,12000332,120001,000BN1216G0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 332,12000 332,12000

1,177921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 462,54992

23,127505,00%DESPESES INDIRECTES
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485,67742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €541,30u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

GN12A6G7 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,89600/R 24,080001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,63200/R 20,680002,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 78,52800 78,52800
Maquinària:

50,72400/R 42,270001,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 50,72400 50,72400
Materials:

385,09000385,090001,000BN12A6G0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 385,09000 385,09000

1,177921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 515,51992

25,776005,00%DESPESES INDIRECTES

541,29592COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €695,34u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

GN12A6H7 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,30400/R 24,080001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

53,76800/R 20,680002,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 85,07200 85,07200
Maquinària:

54,95100/R 42,270001,300C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 54,95100 54,95100
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
520,93000520,930001,000BN12A6H0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de

250 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 520,93000 520,93000

1,276081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 662,22908

33,111455,00%DESPESES INDIRECTES

695,34053COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €993,66u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada superficialment

GN12A6J7 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,71200/R 24,080001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

57,90400/R 20,680002,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 91,61600 91,61600
Maquinària:

59,17800/R 42,270001,400C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 59,17800 59,17800
Materials:

794,17000794,170001,000BN12A6J0 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de
300 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa

u

Subtotal... 794,17000 794,17000

1,374241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 946,33824

47,316915,00%DESPESES INDIRECTES

993,65515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €496,04u Vàlvula de mostreig o injecció, PN10, model CH30 de la
marca SchuF o similar

GN12A6JL Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,71200/R 24,080001,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
57,90400/R 20,680002,800A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 91,61600 91,61600
Materials:

379,43000379,430001,000BNLAJKL =xVàlvula de mostreig o injecció, PN10, model 30CH de la
marca Schuf o similar

u

Subtotal... 379,43000 379,43000

1,374241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 472,42024

23,621015,00%DESPESES INDIRECTES

496,04125COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €92,42u Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca, muntada superficialment

GN4216F7 Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,76240/R 24,080000,530A012M000 =xOficial 1a muntadorh

10,96040/R 20,680000,530A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 23,72280 23,72280
Materials:

63,9400063,940001,000BN4216F0 =xVàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN
593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de
resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular
EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM),
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per
palanca

u

Subtotal... 63,94000 63,94000

0,355841,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,01864

4,400935,00%DESPESES INDIRECTES

92,41957COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €582,28u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334,
amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada superficialment

GN8513G7 Rend.: 1,000P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,89600/R 24,080001,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

49,63200/R 20,680002,400A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 78,52800 78,52800
Maquinària:

50,72400/R 42,270001,200C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 50,72400 50,72400
Materials:

424,12000424,120001,000BN8515G0 =xVàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334,
amb brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)

u

Subtotal... 424,12000 424,12000

1,177921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 554,54992

27,727505,00%DESPESES INDIRECTES

582,27742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €927,50u Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334,
amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril
(NBR), muntada superficialment

GN8513H7 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,30400/R 24,080001,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

53,76800/R 20,680002,600A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 85,07200 85,07200
Maquinària:

54,95100/R 42,270001,300C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 54,95100 54,95100
Materials:

742,03000742,030001,000BN8515H0 =xVàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334,
amb brides, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15
(GGG40) amb recobriment de resina epoxi (150 micres) i
bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR)

u

Subtotal... 742,03000 742,03000

1,276081,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 883,32908

44,166455,00%DESPESES INDIRECTES

927,49553COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,02u Boquilles de model standard FFD03, marca Fyltris o similar,
amb diàmetre de tub de 26.5 mm i longitud de 500 mm.
Subministrades i col·locades.

GN8513L7 Rend.: 1,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,69900/R 23,300000,030A0121000 =xOficial 1ah

0,62040/R 20,680000,030A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,31940 1,31940
Materials:

4,390004,390001,000BNXZ0003 =xBoquilles per els fals fons en filtres del model standard
FFD03 de la marca Fyltris o similar, amb diàmetre de tub de
26.5 mm i longitud de 500 mm.

u

Subtotal... 4,39000 4,39000

0,019791,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,72919

0,286465,00%DESPESES INDIRECTES

6,01565COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €650,68u Bomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim,
amb regulació electrònica, de preu alt i muntada
superficialment

GNM16227 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,16000/R 24,080002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

41,36000/R 20,680002,000A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 89,52000 89,52000
Materials:

528,83000528,830001,000BNM16220 =xBomba dosificadora de 0,01 m3/h de cabal, com a màxim,
amb una regulació electrònica, de preu alt

u

Subtotal... 528,83000 528,83000

1,342801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 619,69280

30,984645,00%DESPESES INDIRECTES

650,67744COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25.477,97u Bomba submergible per impulsió d'aigua en el sistema de
oxigenació del model N3202MT de la marca Flygt amb una
capacitat de bombament de 360 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 22 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvula de autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de
nivell i part proporcional d'equip elèctric per a connexió,
arrencada, protecció i comandament automàtic de la bomba,
totalment col·locada, per a funcionar en el fons humit

GNN2U19L Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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186,40000/R 23,300008,000A0121000 =xOficial 1ah

155,76000/R 19,470008,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 342,16000 342,16000
Maquinària:

21,13500/R 42,270000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 21,13500 21,13500
Materials:

19.983,9200019.983,920001,000BNN2U110 =xElectrobomba submergible per a aigües residuals de 30kW
de potència amb una capacitat de bombeig entre 198 i 324
m3/h per a una alçària entre 15 i 20 mca i un diàmetre
nominal de 250 mm

u

751,29000751,290001,000BNNZU040 =xSòcol de descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal per a
acoblament automàtic de la bomba al fons del pou

u

227,72000113,860002,000BNNZU060 =xRegulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

u

2.933,380002.933,380001,000BNNZU150 =xPartida de canonades per a elevació en una estació de
bombeig d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 250
mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
tubs-guia, colzes i accessoris

u

Subtotal... 23.896,31000 23.896,31000

5,132401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24.264,73740

1.213,236875,00%DESPESES INDIRECTES

25.477,97427COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14.890,55u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una
capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 200 mm de diàmetre nominal, reguladors de
nivell model TM-2504-E de la marca FILSA o similar i part
proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrencada,
protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa
part proporcional de canonades d'aspiració i canonades
d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

GNN3F130 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

233,00000/R 23,3000010,000A0121000 =xOficial 1ah

194,70000/R 19,4700010,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 427,70000 427,70000
Maquinària:

31,70250/R 42,270000,750C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 31,70250 31,70250
Materials:

8.721,220008.721,220001,000BNN2U060 =xElectrobomba submergible per a aigües residuals de 9 kW
de potència amb una capacitat de bombeig entre 198 i 288
m3/h per a una alçària entre 6 i 10 mca i un diàmetre
nominal de 150 mm

u

103,01000103,010001,000BNNZU020 =xSòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióu
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227,72000113,860002,000BNNZU060 =xRegulador de nivell per comandament de posada en marxa i

parada de la bomba
u

2.073,180002.073,180001,000BNNZU080 =xPartida de tuberies d'aspiració en una estació de bombeig
d'aigües residuals, de 150 mm de diàmetre nominal, inclòs
part proporcional de tubs-guia, vàlvules, colzes i accessoris

u

2.590,530002.590,530001,000BNNZU180 =xPartida de canonades per a impulsió forçada en una estació
de bombeig d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 150
mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
vàlvules, tubs-guia, acoblaments, colzes i accessoris.

u

Subtotal... 13.715,66000 13.715,66000

6,415501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14.181,47800

709,073905,00%DESPESES INDIRECTES

14.890,55190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14.890,55u Bomba no submergible per a impulsió d'aigua amb una
capacitat de bombeig de 288 m3/h a 6 mca, formada per
impulsor, motor elèctric amb una potència de 9 kW, dobles
juntes, anell de desgast, vàlvula d'autoneteja, sòcol de
descàrrega de 250 mm de diàmetre nominal, i part
proporcional d'equip elèctric per a connexió, arrancada,
protecció i comandament automàtic de la bomba, inclosa
part proporcional de canonades d'aspiració i canonades
d'impulsió forçada amb vàlvules, totalment col·locada.

GNN3F13L Rend.: 1,000P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

233,00000/R 23,3000010,000A0121000 =xOficial 1ah

194,70000/R 19,4700010,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 427,70000 427,70000
Maquinària:

31,70250/R 42,270000,750C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 31,70250 31,70250
Materials:

8.721,220008.721,220001,000BNN2U060 =xElectrobomba submergible per a aigües residuals de 9 kW
de potència amb una capacitat de bombeig entre 198 i 288
m3/h per a una alçària entre 6 i 10 mca i un diàmetre
nominal de 150 mm

u

103,01000103,010001,000BNNZU020 =xSòcol de descàrrega i tubs guia per bombes d'elevacióu

227,72000113,860002,000BNNZU060 =xRegulador de nivell per comandament de posada en marxa i
parada de la bomba

u

2.073,180002.073,180001,000BNNZU080 =xPartida de tuberies d'aspiració en una estació de bombeig
d'aigües residuals, de 150 mm de diàmetre nominal, inclòs
part proporcional de tubs-guia, vàlvules, colzes i accessoris

u

2.590,530002.590,530001,000BNNZU180 =xPartida de canonades per a impulsió forçada en una estació
de bombeig d'aigües residuals fins la sortida del pou, de 150
mm de diàmetre nominal, inclòs part proporcional de
vàlvules, tubs-guia, acoblaments, colzes i accessoris.

u

Subtotal... 13.715,66000 13.715,66000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

6,415501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14.181,47800

709,073905,00%DESPESES INDIRECTES

14.890,55190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.369,67u Sistema de oxigenació mecànica autònom, marca Flygt,
model JA-217. Subministrament i instal·lació.

GNNU2LLH Rend.: 1,000P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,95000/R 23,300001,500A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 34,95000 34,95000
Materials:

2.221,350002.221,350001,000BNXZ0001 =xSistema de aeració JA-217 marca Flygtu

Subtotal... 2.221,35000 2.221,35000

0,524251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.256,82425

112,841215,00%DESPESES INDIRECTES

2.369,66546COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb
motoanivelladora petita

GR3P1C16 Rend.: 1,000P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10764/R 26,910000,004A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,10764 0,10764
Maquinària:

2,84750/R 56,950000,050C1331100 =xMotoanivelladora petitah

Subtotal... 2,84750 2,84750

0,001611,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,95675

0,147845,00%DESPESES INDIRECTES

3,10459COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €323,77u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs

H64Z151L Rend.: 1,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,47500/R 23,300000,750A01H2000 =xOficial 1a per a seguretat i saluth

14,60250/R 19,470000,750A01H4000 =xManobre per a seguretat i saluth

Subtotal... 32,07750 32,07750
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

275,47000275,470001,000B64Z1512 =xPorta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 5
m i 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a
seguretat i salut

u

Subtotal... 275,47000 275,47000

0,801942,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 308,34944

15,417475,00%DESPESES INDIRECTES

323,76691COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,40m3 Reblert amb argila expandida, material de suport biolita
p-4.5 o similar,marca Degremont o similar, de densitat 500
kg/m3

K5Z15PU0 Rend.: 1,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,57600/R 19,470000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,57600 15,57600
Materials:

101,7135096,870001,050B03E1480 =xArgila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

m3

Subtotal... 101,71350 101,71350

0,233641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,52314

5,876165,00%DESPESES INDIRECTES

123,39930COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,09u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

KAQDU010 Rend.: 1,000P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

24,90600/R 23,720001,050A012A000 =xOficial 1a fusterh

0,95864/R 20,840000,046A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 25,86464 25,86464
Materials:

124,82000124,820001,000BAQDU010 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per
a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

u

16,3700016,370001,000BAZGC260 =xFerramenta per a porta d'interior, preu alt, amb una fulla
batent

u

Subtotal... 141,19000 141,19000

0,646622,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 167,70126

8,385065,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

176,08632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €64,29m Tub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura
longitudinal, de 150 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix
de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió,
amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

KF422DFL Rend.: 1,000P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,15176/R 24,080000,297A012M000 =xOficial 1a muntadorh

6,14196/R 20,680000,297A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,29372 13,29372
Materials:

0,966003,220000,300B0A7BD00 =xAbraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 110 mm de
diàmetre interior

u

24,9186024,430001,020BF422DF0 =xTub d'acer inoxidable 1.4307 (AISI 304L) amb soldadura
longitudinal, de 108 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de
gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312

m

21,85050145,670000,150BFW41L10 =xAccessori per a tubs d'acer inoxidable, de 108 mm de
diàmetre, per a unió a pressió

u

Subtotal... 47,73510 47,73510

0,199411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,22823

3,061415,00%DESPESES INDIRECTES

64,28964COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.000,00pa Partida alçada a justificar per la instal·lació d'aiguaZPA11101 Rend.: 1,000P- 65

 €3.000,00pa Partida alçada a justificar per la instal·lació de sanejamentZPA11102 Rend.: 1,000P- 66

 €4.167,09pa Partida alçada a justificar per la instal·lació elèctricaZPA11103 Rend.: 1,000P- 67

 €863,06pa Pàrtida alçada a justificar per les escomeses elèctriquesZPA11104 Rend.: 1,000P- 68

 €863,06pa Partida alçada a justificar per les escomeses d'aiguaZPA11105 Rend.: 1,000P- 69

 €863,06pa Partida alçada a justificar per les escomeses de telefoniaZPA11106 Rend.: 1,000P- 70

 €19.172,73pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a la obra,
en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

ZPA11107 Rend.: 1,000P- 71
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Pressupost per al coneixement de l’Administració 

 

Pressupost d’execució material........................................................750.681,03 € 

 Despeses Generals 13%..................................................97.588,53 € 

 Benefici Industrial 6%.......................................................45.040,86 € 

Pressupost d’execució per contracte (sense IVA)......................893.310,42 €  

 IVA 21%..........................................................................187.595,19 € 

Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs)...................1.080.905,61 € 

 Expropiacions.....................................................................9.841,92 €  

 Serveis afectats..............................................................................0 € 

Pressupost per a coneixement de l’administració...................1.090.747,53 € 

 

El pressupost per al coneixement de l’Administració del present Projecte 

ascendeix a la quantitat de UN MILIÓ NORANTA MIL SET-CENTS 

QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (1.090.747,53 

€). 
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Introducció 

 

El present annex té per objecte 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 de millora de tractament d’aigua 

potable de Manacor, així com complir les obligacions que es desprenen de la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre Prevenció de Riscos Laborals i del Reial 

Decret 1627/1997, de 24 de octubre, sobre les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. La finalitat del estudi serà facilitar 

el control i el seguiment dels compromisos adquirits per part del contractista. 

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte, les premisses bàsiques per a les 

quals el contractista pugui 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 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. Pla que facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció 

professional, sota el control de la Direcció d’Obra. 

 

Objecte 

 

En aquest estudi es considera: 

 Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones del entorn. 

 Organitzar el treball de forma que el risc sigui mínim. 

 Determinar les instal·lacions i útils necessaris per la protecció col·lectiva 

i individual del personal. 

 Definir les instal·lacions per la seguretat i salut dels treballadors. 
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 Establir les normes de utilització dels elements de seguretat. 

 Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per l’ús 

correcte i segur de les eines i la maquinaria que se’ls encomana. 

 Assegurar els primers auxilis i la evacuació de ferits. 

 Regular la creació del Comitè de Seguretat i Salut. 

Es responsabilitat directa del contractista la execució correcta de les mesures 

preventives fixades en el Pla. 

 

Característiques de la obra 

 

Situació 

 

Les obres estan situades en el municipi de Manacor (Mallorca) al davant dels 

dipòsits municipals de regulació en el carrer Monestir Santa Família. 

 

Descripció de l’obra 

 

La obra consisteix en la construcció de la Estació de Tractament d’Aigües 

Potables (ETAP) i la conducció principal que la uneix amb el pou de Ses 

Tapareres. 

La ETAP està formada per un dipòsit inicial cilíndric, dues línies de tractament i 

un edifici d’oficina. Cada línia de tractament està conformada per un reactor 

biològic cilíndric, un tanc d’oxigenació quadrat, dos filtres de arena rectangulars 

i les conduccions pertinents. 

La construcció de la conducció principal consisteix en la instal·lació de un tub 

de polietilè DN160 de 790 metres de longitud, soterrada baix la Ronda de 

Felanitx.  
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Termini d’execució 

 

El termini previst per a l’execució de les obres, detallat en el Pla d’Obra, és de 

CINC (5) mesos. 

 

Pressupost d’execució material 

 

El pressupost de execució per contracte és l’indicat en el document 

corresponent del present projecte. 

 

Mà d’obra prevista 

 

El nombre de treballadors fixos en punta s’estima en 12. 

 

Justificació de la necessitat del Estudi de Seguretat i Salut 

 

D’acord amb el Reial Decret 1627/97, de 24 de octubre, s’implanta la 

obligatorietat de la inclusió de un estudi de Seguretat i Salut en el treball de 

qualsevol obra, pública o privada, en la que es realitzin treballs de construcció o 

enginyeria civil, en els casos següents: 

1. Obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

2. Que el pressupost de execució per contracte del projecte sigui igual o 

superior a 450.759,08 €. 

3. Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en 

algun moment a més de 20 treballadors simultàniament. 
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4. Que el volum de mà d’obra estimat, entenent per tal la suma dels dies de 

treball total dels treballadors en l’obra, sigui superior a 500. 

 

Normes de seguretat 

 

Activitats estudiades 

 

Les activitats estudiades que comporten risc són les següents: 

 Desbrossament, excavacions i moviment de terres. 

 Estructures de formigó armat. 

 Pavimentació. 

 Instal·lacions elèctriques i soldadures. 

 Instal·lació de canonades. 

 Incendis. 

 

Riscs generals 

 

L’execució de les unitats constructives del projecte determina l’aparició de riscs 

laborals dels operaris, col·lectius i a tercers.  Per eliminar aquests riscs 

d’accidents s’analitzaran detalladament aquestes activitats, indicant les 

mesures de protecció necessàries, tant personals com col·lectives. 
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Desbrossament, excavacions i moviment de terres 

 

Riscs més freqüents 

 

Els riscs específics més freqüents són: 

 Picadures 

 Immobilització i atropellaments per màquines i vehicles 

 Immobilització per caiguda d’arbres 

 Desplomament de terres per sobrecàrrega i per intrusió de vehicles 

 Caigudes i bolcades de vehicles 

 Accidents de vehicles per excés de càrrega 

 Caiguda de persones 

 Caiguda de materials i eines d’equips en moviment 

 Immobilització per despreniments i lliscaments 

 Introducció de partícules en ulls 

 Pols 

 Talls i cops amb màquines, eines i materials 

 Ferides amb objectes punxants 

 Electrocucions 

 Trencament de conduccions 

 Nivell de soroll elevats 

 Vibracions excessives 

 Afloraments d’aigua 

 Explosions 

 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

11 
 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Sempre que les condicions de treball requereixen elements de protecció 

addicionals es dotarà als treballadors del necessari. 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot 

moment les zones de treball. 

 Es regaran amb la freqüència necessària els terrenys on es pugui 

aixecar pols. 

 Es senyalitzarà correctament tots els accessos i recorreguts dels 

vehicles. 

 Quan sigui obligat el trànsit rodat per les zones de treball, aquestes es 

delimitaran de forma adequada indicant els distints perills amb les 

senyals adequades de limitació de velocitat i les senyals SNS-309 (Riscs 

de despreniments), SNS-310 (Perill per maquinària pesada en 

moviment) i SNS-311 (Risc de caigudes en diferents nivells). 

 Es disposaran les baranes de protecció necessàries. 

 

Normes d’actuació 

 

Els moviments del vehicles i maquinària estaran regulats, en cas de ser 

necessari, per personal auxiliar que ajudarà als conductors i operaris en la 

correcta execució de les maniobres. 

Es protegirà i senyalitzarà suficientment l’àrea ocupada per el personal dedicat 

a feines de mostreig o assaigs “in situ”. 
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 Terraplens i desmunts 

Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot moment 

les zones de treball. 

Es regaran amb la freqüència necessària els terrenys on es pugui aixecar 

pols. 

Es senyalitzarà correctament tots els accessos i recorreguts dels vehicles. 

Els camins i rampes d’accés de vehicles seran independents dels accessos 

dels vianants sempre que sigui possible. En els casos en que els accessos 

hagin de ser comuns, es delimitarà la zona de vianants. 

Quan sigui obligat el trànsit rodat per les zones de treball, aquestes es 

delimitaran de forma adequada indicant els distints perills amb les senyals 

adequades de limitació de velocitat i les senyals SNS-309 (Riscs de 

despreniments), SNS-310 (Perill per maquinària pesada en moviment) i 

SNS-311 (Risc de caigudes en diferents nivells). 

Quan la execució del terraplè o desmunt condueixi a la caiguda d’arbres, 

s’acotarà la zona que pot ser afectada per aquesta caiguda. 

Els materials precisos per estrebat i reforç es reuniran amb antelació 

suficient perquè es puguin col·locar immediatament després del avanç de 

l’excavació. 

Els productes de excavació que no es portin al abocador es col·locaran a 

una distancia del extrem de la excavació igual o superior a la meitat de la 

profunditat d’aquesta. En els casos de terrenys arenosos s’augmentarà la 

distancia fins, almenys, el doble de la profunditat d’excavació. 

Els vehicles anunciaran sempre l’inici del seu moviment amb una senyal 

acústica. 

Quan l’avanç de l’excavació determini risc de caiguda, s’acotarà la zona de 

treball amb baranes de 90 centímetres de altura sempre que hi hagi 

moviment de persones o vehicles per les immediacions. 
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Es revisaran els estrebats i reforços diàriament. 

Es revisarà la maquinària periòdicament. 

 

 Rases 

 

Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot moment 

les zones de treball. 

Les rases s’acotaran mitjançant tanques sempre que hagin de passar 

vianants o vehicles en les immediacions. 

Les tanques es disposaran a no menys de 1 metre de distancia del extrem 

de la rasa quan els vianants circulin en direcció paral·lela a aquesta. La 

distancia mínima s’augmentarà a 2 metres quan circulin vehicles. Quan els 

vehicles circulin en sentit ortogonal al eix de la rasa, s’augmentarà la 

distancia mínima a dues vegades la profunditat de la rasa en aquell punt i 

es limitarà la velocitat dels vehicles. 

L’apilament de materials extrets en rases de profunditat major a 1 metre i 

mig es disposaran a una distancia superior a 1,5 metres del extrem de la 

rasa. 

Les rases de profunditat superior a 1,25 metres estaran proveïdes de 

escaleres que arribin fins a 1 metre d’altura sobre l’aresta superior de la 

excavació. 

En interrupcions de la excavació llargues es cobriran les rases de 

profunditat superior a 1,25 metres amb una tabla resistent. 

Es col·locarà estrebat quan no es pugui disposar de talús estable en la rasa. 

Els materials precisos per estrebat i reforç es reuniran amb antelació 

suficient perquè es puguin col·locar immediatament després del avanç de 

l’excavació. 
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S’augmentaran totes aquestes prevencions després de parades de treball 

superiors a un dia i després de plogudes o gelades intenses. 

Es revisarà la maquinària periòdicament, posant especial atenció en els 

mecanismes de frenat, elevadors hidràulics, senyals acústic i la il·luminació. 

 

Estructures de formigó armat 

 

Riscs més freqüents 

 

Els riscs específics més freqüents són: 

 Caiguda de persones a diferent nivells, especialment en els diferents 

tancs 

 Cops per caiguda de materials 

 Caiguda de grues 

 Moviments bruscos de elements de càrrega 

 Caiguda de eines o materials sobre persones 

 Ferides punxants en peus i eines, especialment per ús inadequat d’eines 

de treball 

 Ferides tallant per maquinària 

 Contusions en manipulació de maquinària i materials 

 Immobilització i atropellament per vehicles i maquinària 

 Cremades i dermatitis 

 Introducció de partícules en ulls 

 Trencament de caps i tascons d’ancoratge 

 Bolcament de elements prefabricats 

 Electrocucions 

 Nivells de soroll excessius 

 Vibracions excessives 

 Esquitxades 
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 Desplomament de elements mal construïts o mal apuntalats 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 En els treballs d’altura en els que no es disposi de protecció per 

baranes, s’utilitzarà el cinturó de seguretat enganxat de forma adequada. 

 La manipulació de acer de armar es realitzarà sempre amb guants i, en 

cas de ser necessari, ombreres. 

 L’amasat i posada en obra del formigó es realitzarà sempre amb ulleres 

de protecció, guants i botes de goma. 

 Sempre que les condicions de treball requereixen elements de protecció 

addicionals es dotarà als treballadors del necessari. 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot 

moment les zones de treball. 

 Es disposaran xarxes de seguretat de tipus forca i verticals on sigui 

necessari. 

 Es disposaran baranes de no menys de 90 centímetres d’altura i sòcols 

de 20 centímetres en les vores del forjat i en els forats d’aquest o, 

alternativament, xarxes de seguretat. 

 Es disposaran plataformes volades per retirar els elements d’encofrat. 

 Es disposaran torres de formigonat. 

 Es disposaran vàlvules antiretrocés en les mànegues. 

 Es disposarà la senyal SNS-307 (Risc de caiguda d’objectes) a nivell del 

terra. 

 Es protegirà als treballadors de nivells inferiors mitjançant xarxes de 

seguretat sempre que es realitzin treballs simultanis a diferents altures. 
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Normes d’actuació 

 

S’habilitaran accessos suficients als diversos nivells de la estructura mitjançant 

escaleres i rampes, de 80 centímetres de amplària amb barana de 90 

centímetres d’altura i sòcol de 20 centímetres. La amplària de les escaleres de 

mà, en cas d’utilitzar-les, serà de 50 centímetres i es disposaran amb una 

pendent no superior a 1:4. 

Sempre que s’hagi de circular sobre els plans de la estructura, abans de 

construir un tauler o mentre aquest no tingui consistència per aguantar el pes 

de persones, es disposaran passarel·les de 80 centímetres de amplària mínima 

amb protecció de baranes de 90 centímetres d’altura i sòcols de 20 

centímetres. 

S’evitarà la presencia de persones baix càrregues suspeses. 

L’operari de la grua revisarà diàriament tots els elements sotmesos a esforços. 

Trimestralment, com a màxim, es revisaran intensament els cables, cadenes, 

cordes, politges i els sistemes de fre, controls i comandament. 

Es revisarà periòdicament la toma de terra de tota la maquinària accionada 

elèctricament amb especial atenció al estat de les connexions i el grau de 

humitat en aquesta. 

 

 Encofrat, formigonat i desencofrat: 

En l’abocament del formigó o en fases de treball en les que es produeixen 

càrregues puntual localitzades en la estructura en construcció, es 

distribuiran de forma adequada segons la resistència de la estructura. 

En el cas de transport neumàtic del formigó, es protegirà adequadament la 

sortida de la canonada amb una pantalla de consistència suficient per evitar 

projeccions. 
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Quan l’abocament del formigó es realitzi per sistema de bombeig neumàtic 

o hidràulic, s’assegurarà que els tubs de conducció estan ancorats de forma 

correcta. Es netejarà la canonada després del formigonat per evitar 

accidents produïts per la sortida a pressió dels àrids.  

Es suspendrà el bombeig al primer indici de obstrucció de la canonada. 

Quan hi hagi risc de caiguda lliure de elements en els treballs de 

desencofrat, es prendran les mesures adequades per evitar-les i s’adoptarà 

la precaució complementaria d’acotar les àrees que puguin ser afectades 

per aquestes. 

Els materials procedents del desencofrat s’apilaran a distancia suficient de 

les zones de treball i circulació. Les puntes sobresortints per sobre la fusta 

s’eliminaran o doblegaran.  

En les àrees on s’apilin els materials de desencofrat es col·locarà la senyal 

SNS-207 (Obligatori doblegar les puntes). 

 

 Cimentacions superficials: 

Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot moment 

les zones de treball. 

Es disposarà la senyal SNS-307 (Risc de caiguda d’objectes) a nivell del 

terra. 

Es senyalitzarà correctament tots els accessos i recorreguts dels vehicles. 

Els materials precisos per estrebat i reforç es reuniran amb antelació 

suficient perquè es puguin col·locar immediatament després del avanç de 

l’excavació. 

Es sanejaran els costats de la excavació abans del descens del personal, 

eliminant els materials inestables que puguin projectar-se al fons. 
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A 60 centímetres de distància del caire de les fonamentacions, es disposarà 

un sòcol de 20 centímetres d’altura sempre que circulin vehicles per les 

immediacions. 

Les maniobres de maquinària i vehicles pesats al costat de les excavacions 

es realitzaran sempre sota la direcció de un ajudant. Abans de iniciar les 

operacions de descàrrega, es disposaran falques en les rodes posteriors. 

Els materials procedents del desencofrat, estrebats i reforços s’apilaran a 

distancia suficient de les zones de treball i circulació. Les puntes 

sobresortints per sobre la fusta s’eliminaran o doblegaran.  

Quan l’abocament del formigó es realitzi per sistema de bombeig neumàtic 

o hidràulic, s’assegurarà que els tubs de conducció estan ancorats de forma 

correcta. Es netejarà la canonada després del formigonat per evitar 

accidents produïts per la sortida a pressió dels àrids.  

Es suspendrà el bombeig al primer indici de obstrucció de la canonada. 

Els vibradors de formigó elèctrics tindran toma de terra. 

 

Pavimentació 

 

Riscs més freqüents 

 

Els riscs específics més freqüents són: 

 Caiguda de persones 

 Esquitxades 

 Immobilització i atropellaments per màquines i vehicles 

 Accidents de vehicles i maquinària 

 Ferides per utilització inadequada de materials i eines 

 Cremades 

 Introducció de partícules en ulls 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

19 
 

 Pols 

 Nivells sonors excessius 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 S’utilitzaran botes de goma, guants i ulleres de protecció quan sigui 

necessari 

 Sempre que les condicions de treball requereixen elements de protecció 

addicionals es dotarà als treballadors del necessari. 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot 

moment les zones de treball. 

 Es senyalitzarà correctament tots els accessos i recorreguts dels 

vehicles. 

 Quan sigui obligat el trànsit rodat per les zones de treball, aquestes es 

delimitaran de forma adequada indicant els distints perills amb les 

senyals adequades de limitació de velocitat i les senyals SNS-309 (Riscs 

de despreniments), SNS-310 (Perill per maquinària pesada en 

moviment) i SNS-311 (Risc de caigudes en diferents nivells). 

 Es disposaran les baranes de protecció necessàries. 

 Es disposaran plataformes volades per retirar els elements d’encofrat. 
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Normes d’actuació 

 

Els moviments del vehicles i maquinària estaran regulats, en cas de ser 

necessari, per personal auxiliar que ajudarà als conductors i operaris en la 

correcta execució de les maniobres. 

Es protegirà i senyalitzarà suficientment l’àrea ocupada per el personal dedicat 

a feines de mostreig o assaigs “in situ”. 

Es revisarà la maquinària periòdicament, posant especial atenció en els 

mecanismes de frenat, elevadors hidràulics, direcció, senyals acústics i de 

il·luminació. 

 

Instal·lacions elèctriques i soldadures 

 

Tot i que el nombre d’accidents en obra causats per l’energia elèctrica és 

mínim, constitueix una de les fonts més importants d’accidents per que aquests 

accidents tenen una alta probabilitat de ser mortals. 

La gravetat del accident depèn de diversos factors com la intensitat del corrent, 

la humitat de la pell del individu, la freqüència de corrent i la seva direcció en el 

cos. 

La intensitat del corrent depèn de la resistència de la cos humà que alhora 

depèn de la seva humitat. Una pell seca tindrà una gran resistència i per tant 

reduirà el risc de problemes per electrocució.  

A continuació es detallen els efectes produïts segons la intensitat per un corrent 

altern de 50 Hz de freqüència: 
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Figura  19.1. Efectes de electrocució segons intensitat. 

 

Font: NTP-400. 

Els òrgans per els que passa la corrent en el cos determinen els problemes 

causats per aquest. Els accidents greus per l’electricitat es produeixen en els 

següents casos: 

 Quan el corrent passa per el cor, entrant per un braç i sortint per el peu 

del costat oposat, es produeix una fibril·lació ventricular parant el cor. No 

són necessàries grans intensitats de corrent per produir aquest accident. 

 Quan el corrent passa per els centres respiratoris, entrant per el cap i 

sortint per les extremitats, es produeix una paràlisi respiratòria.  

 Es pot produir una asfixia per la laxitud dels músculs toràcics, impedint la 

seva contracció. 

 Quan la exposició al corrent dura un temps suficient, es poden produir 

cremades severes. 

 Es possible que l’electrocució no sigui lo suficient greu per produir algun 

dels efectes anteriors però que produeixi un accident per caiguda o cops 

a causa d’aquesta. 

 Es poden produir explosions per la producció de espurnes en atmosferes 

determinades. 
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Riscs més freqüents 

 

Els riscs específics més freqüents són: 

 Electrocucions 

 Contaminació per metalls 

 Radiació 

 Risc per manipulació de elements i maquinària que produeixen, 

condueixen o utilitzen energia elèctrica 

 Interferència amb línies elèctriques 

 Càrregues electromagnètiques per les emissores o línies de alta tensió 

 Corrents erràtiques 

 Problemes per electricitat estàtica 

 Explosions 

 Despreniments 

 Caiguda de persones 

 Accidents de vehicles 

 Immobilització i atropellaments per vehicles o maquinària 

 Pols 

 Nivells sonors excessius 

 

Normes d’actuació 

 

S’adoptaran, com a mínim, les precaucions imposades en el Reglament 

Electrotècnic per baixa tensió (Reial Decret 842/2002) i el Reglament de línies 

elèctriques aèries de alta tensió (Reial Decret 223/2008). 
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 Treball en la proximitat de línies d’alta tensió: 

Es considerarà que tot conductor es troba en tensió. 

Sempre que sigui possible s’evitarà la circulació de vehicles alts per sota de 

les línies elèctriques. 

No es manipularà maquinària per sota de les línies, especialment els 

treballs de càrrega i descàrrega. 

Es disposarà de baranes o tanques de protecció quan es realitzin obres 

pròximes a les línies aèries. 

Es mantindran en tot moment les distancies de seguretat a les línies tenint 

en compte també els andamis i escaleres auxiliars. Aquestes distàncies són 

de 4 metres per corrents de fins 66.000 V i 5 metres per les superiors. 

Està prohibit que el personal estabilitzi les càrregues en suspensió al costat 

de les línies. 

En cas de transport de materials llargs, es disposaran en posició horitzontal. 

 

 Treball en la proximitat de línies de baixa tensió: 

Es considerarà que tota la instal·lació es troba en tensió. 

Sempre que els treballs impliquin risc de contacte elèctric es tallarà la tensió 

de la línia. Es disposaran pantalles protectores o beines aïllants quan no 

sigui possible. 

La instal·lació dels elements aïllants es realitzarà quan la línia no estigui en 

tensió. 

  

 Treball en la proximitat de línies soterrades: 

Es consultaran el traçat exacte i les característiques de la línia a la 

companyia subministradora sempre que sigui possible. 
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Es senyalitzarà adequadament l’excavació i es mantindrà una vigilància 

constant de la localització del cablejat. 

No es modificarà la posició de cap cable sense notificació i autorització de la 

companyia elèctrica. 

Queda prohibit utilitzar els cables descoberts com a punts de recolzament, 

esglaó o similar. 

No es treballarà amb maquinària pesada en la proximitat de cables 

soterrats. 

En cas de danys al cablejat es notificarà a la companyia subministradora i 

es mantindrà al personal a distancia. 

 

Instal·lació de canonades 

 

Riscs més freqüents 

 

Els riscs específics més freqüents són: 

 Caiguda de persones 

 Ferides per utilització inadequada de materials i eines 

 Desplomament de talussos 

 Torcedures 

 Lesions musculars per aixecament de pesos de forma inadequada 

 Accidents per càrrega en suspensió 

 Patinades per terrenys humits 

 Accidents per maquinària auxiliar 

 Immobilització i aixafament per les canonades i la maquinària de 

càrrega. 
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Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 S’utilitzaran botes de seguretat impermeables, guants de cuir i ulleres de 

protecció quan sigui necessari 

 S’utilitzarà mascara contra pols en la instal·lació de conduccions 

soterrades 

 Es disposarà de roba impermeable. 

 Sempre que les condicions de treball requereixen elements de protecció 

addicionals es dotarà als treballadors del necessari. 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindran netes, ordenades i suficientment il·luminades en tot 

moment les zones de treball. 

 Es regaran amb la freqüència necessària els terrenys on es pugui 

aixecar pols. 

 Es senyalitzarà correctament tots els accessos i recorreguts dels 

vehicles. 

 Quan sigui obligat el trànsit rodat per les zones de treball, aquestes es 

delimitaran de forma adequada indicant els distints perills amb les 

senyals adequades de limitació de velocitat i les senyals SNS-309 (Riscs 

de despreniments), SNS-310 (Perill per maquinària pesada en 

moviment) i SNS-311 (Risc de caigudes en diferents nivells). 

 Es disposaran les baranes de protecció necessàries. 

 Es disposaran plataformes volades per la col·locació de els elements en 

altura. 
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Normes d’actuació 

 

Es disposarà i condicionarà l’àrea d’apilament per la recepció de les 

canonades. Es disposaran peus per evitar el lliscament de les canonades en la 

zona d’apilament. Les canonades es disposaran en una zona el més horitzontal 

possible i sempre considerant la altura màxima recomanada per el fabricant. 

La instal·lació de les canonades es realitzarà per mitjans mecànics. 

En canonades soterrades no es permetrà que els cables vagin folrats i es 

revisarà el seu estat abans de manipular les càrregues. 

La instal·lació de les canonades es realitzarà fora de la zona d’actuació de la 

maquinària. 

Els moviments de la maquinària estaran regulats, en cas de ser necessari, per 

personal auxiliar que ajudarà als operaris en la correcta execució de les 

maniobres. 

Queda prohibit la utilització de la canonada com a punt de recolzament o 

esglaó. 

Es revisaran les eines abans de utilitzar-les, amb especial consideració al estat 

del disc i cablejat de la màquina radial. 

El tall de les canonades es realitzarà sempre de forma que es minimitzi el risc 

utilitzant la coberta de protecció de la radial. Addicionalment l’encarregat de 

tallar les canonades utilitzarà ulleres de protecció, guants i peto. 
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Incendis 

 

Causes de cremades més freqüents 

 

 Incendi de residus (olis, draps...) 

 Incendis de gasos 

 Incendi en instal·lacions  elèctriques 

 Explosió per deflagració de gasos 

 Contacte amb substàncies corrosives 

 Contacte amb equips a altes temperatures 

 

Mitjans de protecció 

 

Protecció col·lectiva: 

 Es disposaran extintors portàtils en els llocs de major risc (zones 

d’apilament, oficines...). 

 Es tindran en compte altres mitjans d’extinció com l’aigua o l’arena. 

 Es disposarà una fulla normalitzada de colors cridaners amb el telèfon 

dels bombers junt amb altres de emergència en les oficines, vestuaris i 

altres llocs adequats. 

 Es disposaran les senyals SNS-303 (Risc d’incendi), SNS-10I (Prohibit 

fumar) i la de situació d’extintor en les zones de elevat risc d’incendi. 

 

Normes d’actuació 

 

Es tindrà sempre present el risc de incendi per l’existència de fonts de ignició i 

substàncies combustibles en l’obra. 
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Es revisaran periòdicament la instal·lació elèctrica i la zona d’apilament de 

substancies combustibles. L’apilament de materials combustibles es realitzarà 

en llocs adequats, ventilats i amb els medis extintors en les proximitats. 

S’assegurarà que les vies de evacuació estiguin lliures de obstacles. 

Al primer indici de incendi en l’obra es procedirà a avisar als bombers i a 

realitzar, en cas de ser possible, les activitats inicials d’extinció. 

 

Riscs de danys a tercers 

 

Causes més freqüents 

 

El principal motiu de risc de danys a tercers en la execució de l’obra ve per la 

circulació de persones alienes a aquesta per dins la zona d’obra. També 

existiran riscs derivats de la necessitat de realitzar desviaments provisionals i 

passos alternatius per l’accés a l’obra. 

La circulació de vehicles d’obra per les carreteres per el transport de materials 

o maquinària també produeix risc de danys a tercers. 

Per aquests motius es considera com a zona de perill una franja de 5 metres al 

voltant de la zona de treball. 

 

Riscs més freqüents 

 

Generals 

 

 Caiguda d’eines i materials 

 Caiguda de persones 
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 Atropellaments 

 Accidents de vehicles i maquinària 

 Accidents de trànsit 

 Accidents produïts per el vent 

 Accidents produïts per tempestes elèctriques 

 Accidents produïts per torrentades i pluges intenses 

 

Moviment de terres 

 

 Atropellaments i immobilització per vehicles i maquinària 

 Caigudes de persones a rases 

 Despreniments de terres 

 Pols 

 Nivells de soroll elevats 

 

Transport de materials i maquinària 

 

 Caiguda de materials 

 Atropellaments 

 Col·lisions de vehicles 

 

Execució de estructures 

 

 Caigudes de persones 

 Caiguda de eines i materials 

 Ferides punxants i tallants 

 Esquitxades 
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 Immobilització i atropellament per vehicles i maquinària 

 Balanceig de càrregues en suspensió 

 Electrocucions 

 Incendis 

 

Instal·lació de equips mecànics, hidràulics i elèctrics 

 

 Caigudes d’eines i materials 

 Ferides punxants i tallants 

 Accidents per utilització inadequada d’eines i materials 

 Introducció de partícules en ulls 

 Accidents en proves de les instal·lacions elèctriques 

 Incendis i cremades 

 Electrocucions 

 

Prevenció 

 

Es senyalitzaran tots els accessos a l’obra i els enllaços amb carreteres i 

camins d’acord amb la normativa. Es prendran les mesures de seguretat 

necessàries en cada cas. 

Es tancarà amb tanques metàl·liques tot el perímetre de la zona d’obra i es 

disposaran cartells de “Prohibit el pas a tot el personal no autoritzat”. 
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Riscs professionals 

 

Mitjans de protecció individuals 

 

 Cascs per tothom que hagi d’accedir a l’obra, incloent els visitants 

 Guants normals 

 Guants de goma 

 Guants de protecció en soldadures 

 Maneguets de soldador 

 Guants dielèctrics per protecció en alt voltatge 

 Botes de seguretat de lona 

 Botes de seguretat de cuir 

 Botes dielèctriques per protecció en alt voltatge 

 Botes impermeables 

 Polaines de soldador 

 Ulleres de protecció d’impacte 

 Pantalles de protecció en soldadures 

 Ulleres de protecció per oxitall 

 Màscares antipols 

 Protectors auditius 

 Mandils de soldador 

 Roba impermeable 

 Cinturons antivibrador 

 Arnés de seguretat 

 

Mitjans de protecció col·lectius 

 

 Tanques de delimitació 

 Baranes 
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 Senyals de risc en obra 

 Senyals de trànsit 

 Senyals de seguretat i salut 

 Xarxes de seguretat verticals 

 Xarxes de seguretat horitzontals 

 Ancoratges de les xarxes de seguretat 

 Ancoratges dels arnesos de seguretat 

 Pòrtics protectors de línies elèctriques 

 Transformadors de seguretat a 24 V 

 Interruptors diferencials 

 Tomes de terra 

 Vàlvules antiretrocés 

 Sabates de seguretat de alumini per escales de mà 

 Falques de seguretat per vehicles i maquinària 

 Anemòmetres 

 Extintors 

 Elements de abalisament 

 Elements de il·luminació 

 

Riscs en instal·lacions provisionals 

 

Instal·lació elèctrica 

 

 En cas de ser necessari, es realitzaran les sol·licituds de desviament de 

línies aèries i subterrànies quan es faci la petició de subministrament a la 

companyia elèctrica. 

 Les escomeses disposaran de un armari de protecció i mesura directa 

de material aïllant i amb protecció del exterior.  



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

33 
 

 El quadre general de comandament i protecció es dotarà amb 

seleccionador general, interruptor de tall omnipolar i interruptors 

magneto-tèrmics de protecció contra falles a terra i sobrecàrregues. 

 Els quadres secundaris estaran dotat de interruptor de tall omnipolar, 

interruptors magneto-tèrmics i diferencials. Es disposaran tants de 

interruptors magneto-tèrmics com circuits hi hagi. 

 Es calibraran els interruptors per una sensibilitat de 30 mA per 

l’enllumenat i 300 mA per la instal·lació de força. 

 Els conductors portaran aïllants de neoprè que limiti la intensitat en 

contacte a 1 mA com a màxim. Els cables deteriorats es folraran amb 

cinta auto-vulcanitzant. 

 No es disposaran els cables per zones de pas de vehicles. En cas de no 

ser possible, es disposaran aèriament o soterrats. 

 Tots els enllaços es realitzaran amb mànegues de 3-4 conductors amb 

toma de corrent en els seus extrems i amb enclavament tipus 2P+T o 

3P+T. 

 Tota la maquinària connectada a un quadre disposarà de toma de terra. 

 La instal·lació elèctrica es disposarà el més enfora possible de les zones 

de actuació per evitar contactes directes del personal. 

 Quan la tensió superi valors de 50 V respecte al terra, serà necessari la 

instal·lació de sistemes de protecció per contacte indirecte. En terrenys 

humits o banyats es disposarà sistema de protecció per contacte 

indirecte per tensions superiors a 24 V. 

 Es revisaran periòdicament les tomes de terra de tots els elements. 

 Sempre que la humitat relativa sigui superior al 70% s’incrementarà la 

vigilància i mesures de seguretat. 

 Es protegiran tots els interruptors i commutadors amb carcasses. 

 Quan es realitzin operacions de reparació o manteniment en la 

instal·lació elèctrica es baixarà la tensió i es disposarà un cartell que 

avisi de no tornar-la a pujar. 

 En el primer indici de incendi en la instal·lació elèctrica es procedirà a 

baixar la tensió immediatament. 
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 Es senyalitzarà adequadament la entrada on hi hagi equips elèctrics, 

deixant clar que queda prohibida la entrada de personal no autoritzat. 

 Es disposaran de fulles normalitzades en els llocs adequats que informin 

de les mesures a prendre en cas de incendi i de electrocució del 

personal. 

 

Tallers 

 

 Es realitzaran els accessos adequats que comuniquin els tallers amb les 

zones on es realitzin activitats que puguin necessitar els seus serveis. 

 Les màquines es disposaran sobre cimentacions o bancades que 

assegurin la estabilitat. 

 Es senyalitzaran correctament. 

 Es disposarà la il·luminació necessària complint amb el Reial Decret 

486/1996. 

 Es mantindran les distancies de seguretat necessàries entre maquinària 

i les zones de pas del personal del taller seran lo suficientment amples 

per reduir el risc de accidents. 

 

Magatzem i zones d’apilament 

 

 Es realitzaran els accessos adequats que comuniquin els magatzems 

amb les zones on es realitzin activitats que puguin necessitar els seus 

serveis. 

 La disposició de zones d’apilament, corredors i demés elements es 

realitzarà de la forma adequada per maximitzar la eficiència i reduir el 

risc. 
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Riscs en mitjans auxiliars 

 

Bastides 

 

Plataforma de treball 

 

 L’ample del conjunt serà superior a 60 centímetres. 

 Els elements es fixaran a la estructura portant, de forma que no es 

produeixin moviments perillosos. 

 Quan es trobin a una altura superior a 2 metres, es protegirà el seu 

perímetre amb baranes resistents de 90 centímetres de altura mínima i 

sòcols de 20 centímetres de altura per evitar caiguda de materials. Es 

disposaran barres o llistons de fusta per tapar el forat entre els dos 

elements. 

 S’assegurarà que la fusta sigui sana i de espessor superior a 5 

centímetres, sempre que s’utilitzi aquest material. 

 En cas de ser metàl·liques, assegurarà que tenen una resistència 

suficient. 

 S’evitaran les sobrecàrregues excessives, carregant únicament els 

materials necessaris per continuar amb el treball. 

 

Bastides de cavallets 

 

 Quan la altura sigui superior a 3 metres s’hauran de disposar els 

arriostraments, per altures menors no serà necessari. 

 Quan es trobin a una altura superior a 2 metres, es protegirà el seu 

perímetre amb baranes resistents de 90 centímetres de altura mínima i 

sòcols de 20 centímetres de altura per evitar caiguda de materials. Es 
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disposaran barres o llistons de fusta per tapar el forat entre els dos 

elements. 

 Es lligaran els taulons en els seus extrems per evitar bolcaments. 

 

Bastides penjades 

 

 Els pescants es fixaran utilitzant contrapesos de formigó units de forma 

correcta entre sí. Queda prohibit utilitzar bidons o sacs plens com a 

contrapès. 

 Es recomana la utilització de bigues de ferro per els pescants. En cas de 

utilitzar fusta s’assegurarà que tinguin un espessor mínim de 5 

centímetres i es disposaran de cantell. 

 Es revisarà periòdicament l’estat dels cables o cordes portants i del 

equip encarregat de pujar i baixar la plataforma. 

 L’ascens i descens de la plataforma es realitzarà de forma uniforme per 

evitar moviments bruscs. 

 Es prohibirà el pas per la zona inferior de la bastida. 

 Els operaris hauran de utilitzar arnesos de seguretat homologats. 

 

Bastides tubulars 

 

 Sempre que sigui possible s’utilitzaran bases de formigó o fusta per 

repartir les càrregues en el sòl i facilitar la estabilitat de les bastides. 

 Per millorar la estabilitat, s’ancorarà en diferents punts cada bastida. 

 Serà obligatori disposar arriostraments en forma de creu de Sant Andreu 

en tots els cossos. 

 Es limitarà l’accés a la zona inferior per evitar danys per caiguda de 

objectes i materials. 
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 S’assegurarà que la estructura estigui ben muntada, revisant amb 

especial atenció que les abraçadores tinguin la tensió adequada. 

 Si l’altura supera els 3 metres serà obligatori la instal·lació de protecció 

contra les caigudes. 

 Serà obligatori l’ús d’arnès de seguretat tant per el treball sobre la 

bastida com durant el muntatge i desmuntatge. 

 

Encofrats 

 

 Queda prohibida la circulació o el treball de personal entre puntals una 

vegada acabat l’encofrat. 

 S’utilitzaran taulons de fusta per repartir la càrrega quan s’hagi de 

circular o transportar materials per sobre els taulers de fons. 

 Serà obligatori l’ús de arnès de seguretat quan es treballi en altures 

superiors a 3 metres. 

 Es disposaran xarxes de seguretat quan s’hagin de realitzar treballs a 3 

metres de altura. 

 Si es preveu que hi hagi vents forts, es travaran els encofrats verticals 

amb esveltesa major a 10, amb cables o cordes. 

 Si es preveu que hi hagi precipitacions intenses, es protegiran els 

elements amb lones impermeables. 

 Queda prohibit transmetre vibracions de motors als encofrats. 

 Serà obligatori eliminar o doblegar les puntes sobresortints abans de 

portar els elements a la zona de apilament. 

 El desencofrat es realitzarà quan ho decideixi la Direcció d’Obra baix la 

vigilància de un encarregat. Primer s’afluixaran les falques i els elements 

de tensió de forma gradual. Després es retirarà l’apuntalament utilitzant 

barres preparades i assegurant-se que ningú romangui sota la zona de 

caiguda del encofrat. Finalment s’apilaran els elements de encofrat en 

zones on no puguin caure a nivells inferiors. 
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Riscs en ús de maquinària 

 

Grues autopropulsades 

 

Riscs més freqüents 

 

 Cops per balanceig de càrrega 

 Caiguda de la càrrega 

 Trencament dels cables 

 Bolcada de la grua 

 Accident per visibilitat reduïda 

 Immobilització i atropellaments 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

Protecció col·lectiva: 

 Queda prohibida la circulació o treball del personal sota una càrrega en 

suspensió. 

 Sempre que sigui possible s’evitarà el transport de càrregues utilitzant 

grues autopropulsades. Si no es pot evitar es col·locarà la càrrega a la 

mínima altura possible i en la direcció del moviment. 

 Queda prohibit que les grues treballin sense utilitzar els seus suports i 

punts d’ancoratge. 
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Normes d’actuació 

 

Es mantindrà una vigilància de la ubicació de les línies elèctriques. En cas de 

contacte amb la línia, l’operari no sortirà de la cabina fins que es talli la tensió. 

S’assegurarà que la grua roman en una posició estable abans de treballar. 

Queda prohibit moure les càrregues per sobre del personal. 

Queda prohibit deixar la càrrega en suspensió si no hi ha un operari dins la 

cabina. 

 

Retroexcavadores 

 

Riscs més freqüents 

 

 Cops per la càrrega 

 Caiguda de la càrrega 

 Bolcada de la màquina 

 Accident per visibilitat reduïda 

 Immobilització i atropellaments 

 Aixecament de pols i partícules 

 Desplomament de terres 

 Electrocucions 

 Vibracions excessives 

 Nivells sonors elevats 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

40 
 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 

Protecció col·lectiva: 

 L’operari haurà de tenir les qualificacions pertinents. 

 S’utilitzaran senyals acústics sempre que s’inicien les maniobres. 

 Es col·locaran topalls de fi de recorregut davant la coronació de 

talussos. 

 Es senyalitzaran les zones de circulació. 

 

Normes d’actuació 

 

Es mantindrà una vigilància de la ubicació de les línies elèctriques. En cas de 

contacte amb la línia, l’operari no sortirà de la cabina fins que es talli la tensió. 

Queda prohibit el transport de persones en la pala de la màquina. 

S’evitarà la circulació per terrenys irregular o inestables. 

Queda prohibit que el personal circuli o treballi per la zona d’actuació de la 

màquina. 

Quan es pari la màquina es deixarà la cullera en repòs i s’utilitzarà el fre de mà. 

Sempre que es dubti de la estabilitat del terreny s’utilitzaran taulons per repartir 

la càrrega. 

Es revisarà periòdicament la pressió dels pneumàtics. 
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Camió de transport 

 

Riscs més freqüents 

 

 Caiguda de la càrrega 

 Bolcada del vehicle 

 Accident per visibilitat reduïda 

 Immobilització i atropellaments 

 Aixecament de pols i partícules 

 Accidents per excés de velocitat 

 Nivells sonors elevats 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

Protecció col·lectiva: 

 L’operari haurà de tenir les qualificacions pertinents. 

 S’utilitzaran senyals acústics sempre que s’inicien les maniobres. 

 Es senyalitzaran les zones de circulació. 

 

Normes d’actuació 

 

Es mantindrà una vigilància de la ubicació de les línies elèctriques. En cas de 

contacte amb la línia, l’operari no sortirà de la cabina fins que es talli la tensió. 

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 
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S’evitarà la circulació per terrenys irregular o inestables. 

Es disposaran tascons de immobilització en les rodes abans de realitzar 

operacions de càrrega i descàrrega. 

Queda prohibida la circulació amb la caixa elevada. 

 

Camió formigonera 

 

Riscs més freqüents 

 

 Bolcada del vehicle 

 Obstrucció del tub 

 Accident per visibilitat reduïda 

 Immobilització i atropellaments 

 Aixecament de pols i partícules 

 Accidents per excés de velocitat 

 Nivells sonors elevats 

 

Mitjans de protecció 

 

Protecció col·lectiva: 

 L’operari haurà de tenir les qualificacions pertinents. 

 S’utilitzaran senyals acústics sempre que s’inicien les maniobres. 

 Es senyalitzaran les zones de circulació. 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

43 
 

Normes d’actuació 

 

Es mantindrà una vigilància de la ubicació de les línies elèctriques. En cas de 

contacte amb la línia, l’operari no sortirà de la cabina fins que es talli la tensió. 

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 

S’evitarà la circulació per terrenys irregular o inestables. 

Es disposaran tascons de immobilització en les rodes abans de realitzar 

operacions de càrrega i descàrrega. 

S’assegurarà que el formigó de bombeig compleix les especificacions de 

plasticitat recomanades per el fabricant. 

Es revisaran les juntes de la mànega abans de començar l’abocament. 

Es mantindrà una distancia de seguretat de 2 metres a les excavacions i de 3 

metres als talussos. 

 

Formigonera elèctrica 

 

Riscs més freqüents 

 

 Electrocucions 

 Esquitxades 

 Aixecament de pols i partícules 

 Talls i amputacions 

 Nivells sonors elevats 
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Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Serà obligatori l’ús de guants i ulleres. 

Protecció col·lectiva: 

 Es connectarà la màquina a terra i al relé diferencial. 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 

Serra circular 

 

Riscs més freqüents 

 

 Talls i amputacions 

 Pols i partícules 

 Trencament del disc 

 Electrocucions 

 Nivells sonors elevats 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Serà obligatori l’ús de màscara 

 Els discs hauran de tenir una carcassa protectora 
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Protecció col·lectiva: 

 Es connectarà la màquina a terra i al relé diferencial. 

 La màquina disposarà de un interruptor de marxa i aturada. 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 

Equips de soldadura 

 

Riscs més freqüents 

 

 Cremades 

 Intoxicacions per metalls 

 Electrocucions 

 Problemes de visibilitat 

 Nivells sonors elevats 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Serà obligatori l’ús de tot l’equip de protecció en soldadures. 

 Serà obligatori l’ús de arnès de seguretat quan es treballi en altura. 

Protecció col·lectiva: 

 Es connectarà la màquina a terra. 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 
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Normes d’actuació 

 

Quan es treballi en recintes tancats es prendran les mesures necessàries per 

evitar intoxicacions. S’incrementaran aquestes mesures quan els materials a 

soldar estiguin pintats o revestits per metalls. 

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 

Queda prohibit l’ús dels equips de soldadura al costat de materials inflamables 

o explosius. 

 

Vibradors elèctrics 

 

Riscs més freqüents 

 

 Electrocucions 

 Esquitxades 

 Nivells sonors elevats 

 Vibracions excessives 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Serà obligatori l’ús de guants de cuir i ulleres. 

 Serà obligatori l’ús de arnès de seguretat quan es treballi en altura. 
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Protecció col·lectiva: 

 Es connectarà el convertidor a terra i al relé diferencial.  

 La tensió de sortida serà de 24 V. 

 El cable d’alimentació estarà protegit. 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 

Normes d’actuació 

 

Es netejarà el vibrador immediatament després de la seva utilització. 

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 

 

Vibradors pneumàtics 

 

Riscs més freqüents 

 

 Electrocucions 

 Esquitxades 

 Nivells sonors elevats 

 Vibracions excessives 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Serà obligatori l’ús de guants de cuir i ulleres. 
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 Serà obligatori l’ús de arnès de seguretat quan es treballi en altura. 

 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 

Normes d’actuació 

 

Es netejarà el vibrador immediatament després de la seva utilització. 

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 

 

Bufadors i compressors d’aire 

 

Riscs més freqüents 

 

 Nivells sonors elevats 

 Electrocucions 

 Trencament de mànegues 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 
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Protecció col·lectiva: 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 S’utilitzaran compressors el més silenciosos possible. 

 

Normes d’actuació 

 

S’assegurarà que les mànegues de pressió estan en bon estat i ben 

connectades. 

Queda prohibit utilitzar els compressors per treure la pols als companys.  

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 

 

Martell picador 

 

Riscs més freqüents 

 

 Nivells sonors elevats 

 Vibracions excessives 

 Aixecament de pols i partícules 

 Cops 

 Electrocucions 

 

Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 
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 Serà obligatori utilitzar protectors auditius, guants, màscares i ulleres de 

protecció. 

 Serà obligatori utilitzar cinturó contra vibracions. 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 Es limitarà la zona de caiguda de residus mitjançant tanques. 

 Es connectaran a terra els martell elèctrics. 

 

Normes d’actuació 

 

Es realitzaran operacions de revisió i manteniment periòdicament. 

 

Eines generals 

 

Riscs més freqüents 

 

 Nivells sonors elevats 

 Vibracions excessives 

 Aixecament de pols i partícules 

 Cops i talls 

 Electrocucions 

 Cremades 
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Mitjans de protecció 

 

Equips de protecció personal: 

 Serà obligatori l’ús del casc 

 Es disposarà dels elements de protecció addicionals necessaris segons 

l’eina a utilitzar. 

Protecció col·lectiva: 

 Es mantindrà neta i ordenada la zona de treball. 

 Es connectaran a terra totes les eines elèctriques. 

 

Normes d’actuació 

 

Les eines s’han de utilitzar de forma adequada i en l’ús per el que s’han 

dissenyat. 

No s’utilitzaran eines en mal estat, es repararan o substituiran immediatament. 

Quan es treballi en altura, es disposaran xarxes de seguretat per evitar la 

caiguda de eines a nivells inferiors. 

 

Normes per la seguretat dels operaris 

 

 L’operari comprovarà diàriament l’estat dels dispositius de seguretat dels 

motors de tracció. S’assegurarà que aquest dispositiu para la maquinària 

quan es deixa anar la palanca. 

 Es comunicarà al encarregat qualsevol anomalia o incidència del 

funcionament normal de la maquinària. 

 No es superarà la velocitat de desplaçament màxima baix cap concepte. 
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 Les operacions de manteniment i reparació de la maquinària es 

realitzaran sempre amb aquesta desconnectada. 

 Es compliran les normatives de trànsit generals quan es circuli per 

l’exterior de l’obra. 

 

Normes de seguretat per el treball en altura 

 

 És obligatori l’ús de anés de seguretat quan es treballa en altura i no 

existeix la protecció col·lectiva adequada. 

 L’accés al lloc de treball s’ha de realitzar per els llocs prevists per fer-ho i 

no escalant per qualsevol lloc. 

 En cas de vertigen o por a les altures s’ha de comunicar a l’encarregat. 

 Es comprovarà que no hi ha personal en la mateixa vertical abans de 

començar el treball. 

 Queda prohibit tirar qualsevol objecte de diferents nivells d’altura. 

 És obligatori utilitzar bosses adequades per poder guardar les eines i 

tenir les dues mans lliures per els desplaçaments. 

 

Normes de seguretat en el maneig de materials 

 

 L’aixecament de càrregues es realitzarà de la forma adequada, 

flexionant les cames en comptes de doblegar la columna vertebral. 

 Es recomana portar càrregues a cada mà per equilibrar quan es 

transportin pesos. 

 No fer moviments bruscs quan s’està carregant pes. 

 Queda prohibit circular per la possible trajectòria de la càrrega quan es 

carreguin i descarreguin pesos. 

 Queda prohibit circular amb el carretó marxa enrere quan hi hagi 

circulació de vehicles. 
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 Per descarregar en rases o similar mitjançant un carretó es disposarà 

sempre de una falca en les rodes.  

 La direcció de les maniobres les realitzarà una única persona per evitar 

confusions. 

 

Formació del personal 

 

 Es obligatori que tot el personal de treball a l’obra sigui informat dels 

mètodes de treball, els riscs associats i les mesures de seguretat que 

s’han de adoptar. 

 Es formarà als personal de cara a la correcta utilització de les eines i els 

equips de seguretat per evitar accidents i reduir el seu desgast. 

 Es formarà als treballadors de la importància de mantenir neta i 

ordenada tota zona de treball. 

 S’informarà als treballadors dels superiors als que han de avisar al indici 

de qualsevol perill o accident. 

 Es formarà als treballadors per que utilitzin només els crits quan un 

company es trobi en una situació de perill. 

 Es formarà als treballadors del perill de treballar amb joies (anells...) i 

demés accessoris, deixant clar que queda prohibit fer-ho. 

 S’educarà als treballadors per que siguin respectuosos amb els seus 

companys. 

 S’inculcarà el sentit comú i de seguretat als treballadors, la majoria dels 

accidents en obra són causa de temeritats d’aquests. 

 Totes la informació i normes anteriors es recolliran en una fulla 

normalitzada que s’entregarà a tot treballador al moment del seu ingrés. 

 Es formarà al personal més qualificat per tenir nocions de primers auxilis 

i socorrisme. 
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Serveis higiènics i mèdics 

 

Es disposaran casetes portàtils per els serveis higiènics i mèdics equipats 

d’acord el Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. Es responsabilitzarà a 

una persona de la neteja d’aquestes instal·lacions. 

Es disposaran, en els llocs adequats, fulles normalitzades de colors cridaners 

amb els telèfons de interès i de emergència i les corresponents adreces. Com a 

mínim figuraran els següents números de telèfon: 

 Policia local 

 Policia nacional 

 Guardia Civil 

 Serveis Forestals 

 Protecció Civil 

 Telèfon d’emergències 

 Bombers 

 Creu Roja 

 Farmàcies de Guardia 

 Mútua 

 Centre d’atenció primària de Sa Torre 

 Hospital de Manacor 

Es disposaran farmacioles de primers auxilis amb tot el material indicat en la 

normativa. Una d’aquestes farmacioles es mantindrà sempre dins la caseta 

d’oficines. 

Tot el personal haurà de passar el reconeixement mèdic anual abans de 

començar a treballar. 
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Actuació en cas de accident 

 

Accidents lleus 

 

1. Informar al encarregat de seguretat i salut i al cap d’obra. 

2. Aquests decidiran, segons l’accident, si es trasllada al accidentat al 

centre de salut o no. 

3. Es traslladarà al accidentat al centre de salut adequat més proper. 

 

Accidents greus 

 

1. Disposar de tot el necessari per traslladar al accidentat al centre de salut 

més adequat, generalment l’Hospital de Manacor. Si es considera 

necessari, s’avisarà als serveis d’ambulàncies. 

2. S’avisarà al centre de salut del trasllat del accidentat i del tipus 

d’accident per que es puguin preparar per rebre’l de la forma més ràpida 

i adequada. 

3. S’informarà al encarregat de seguretat i salut i al Cap d’Obra. 

4. S’informarà al metge de la empresa. 

 

Prevenció de riscs en general 

 

 El Cap d’Obra és el màxim responsable de la seguretat en l’obra i 

prendrà totes les mesures de seguretat que cregui necessàries incloent 

les que no s’exposin en aquest estudi. 

 Es comprovaran tots els equips auxiliars i de seguretat (bastides, 

xarxes...) que s’utilitzin, assegurant-se que són aptes per realitzar el 

treball de forma adequada. 
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 Es mantindran totes les zones de treball netes i ordenades en tot 

moment. 

 Sempre que existeixi risc de caiguda a diferent nivell serà obligatori l’ús 

d’arnès de seguretat ancorat correctament. 

 Es protegiran tots els forats amb risc de caiguda de personal o objectes 

amb xarxes de seguretat o baranes. 

 Es senyalitzarà correctament tota zona de treball o circulació d’acord 

amb el Reial Decret 485/1997 sobre Senyalització de seguretat i salut en 

el treball. 

 Tots els equips elèctrics amb risc de electrocució es connectaran a terra. 

 Els quadres elèctrics estaran protegits amb carcasses. 

 En condicions atmosfèriques extremes es facilitarà al personal de les 

proteccions, consumibles i descans que necessitin per garantir la seva 

seguretat. Especialment en condicions de calor intens es procurarà 

distribuir els treballs més durs en hores de menys intensitat solar. 

 El contractista desenvoluparà i proposarà el Pla de Seguretat i Salut a la 

Direcció abans del inici d’obra. El Pla es revisarà constantment incloent 

les mesures que es considerin necessàries i no formessin part d’aquest. 

 S’informarà a la Direcció de tots els accidents que es produeixin a l’obra 

indicant-ne les causes i conseqüències. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plànols 
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Introducció 

 

El Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 

d’especificacions que haurà de complir el Pla de Seguretat i Salut redactat per 

el contractista. El contractista està obligat al coneixement de totes les 

normatives vigents en matèria de Seguretat i Salut, apareguin o no en aquest 

estudi. 

 

Objecte i àmbit d’aplicació 

 

L’objecte del present plec és regular les condicions que s’han de exigir per la 

correcta aplicació de les mesures de seguretat, salut i prevenció de riscs en el 

treball, en l’execució de les obres del Projecte de millora del tractament d’aigua 

potable de Manacor. 

S’establiran les condicions que s’han d’exigir, com a mínim, en obra per evitar 

accidents professionals i danys a tercers derivats de l’execució d’aquesta. 

També s’establiran les condicions que s’han de exigir a les instal·lacions de 

Seguretat i Salut i atenció sanitària del personal. 

 

Abast 

 

Dins l’abast del present Plec de Condicions està establir les prescripcions i 

normatives de obligat compliment i les mesures de prevenció a adoptar en 

l’obra, així com les obligacions i la responsabilitat de cada una de les persones 

i institucions implicades en l’execució d’aquestes. 
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Es defineix com a empresa a la entitat que assumeix la responsabilitat de 

l’execució material de la obra mitjançant el corresponent contracte, 

independentment de la existència de subcontractes. 

Es defineix com a Administració al mateix que s’expressa en el Plec General de 

Condicions del Projecte. 

Es defineix com a Direcció Facultativa o Direcció d’Obra al tècnic, o grup de 

tècnics, que representa a l’administració de forma oficial i que té el deure de 

dirigir tant les obres expressades en el Projecte com les obres auxiliars i 

complementaries que siguin necessàries. 

Es defineix com a Coordinador de Seguretat i Salut al tècnic competent 

designat com a tal per que dugui a terme els estaments establerts en el Reial 

Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre Disposicions mínimes de Seguretat i 

Salut en obres de construcció.  

 

Documents que defineixen l’Estudi de Seguretat i Salut 

 

Segons el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre Disposicions 

mínimes de Seguretat i Salut en obres de construcció, l’Estudi de Seguretat i 

Salut haurà de formar part del Projecte d’Execució d’Obra contenint com a 

mínim els següents documents: 

 Memòria 

 Plànols 

 Plec de Condicions 

 Pressupost 

Es consideren incorporades en el present Plec totes les estipulacions de 

caràcter regulador o prescriptiu contingudes en la Memòria d’aquest Estudi de 

Seguretat i Salut, així com les estipulacions de caràcter descriptiu o prescriptiu 

de la Memòria, Plec de Condicions i Plànols del present Projecte. 
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Normativa legal d’aplicació 

 

A continuació es detallarà la normativa d’aplicació vigent en matèria de 

seguretat, salut, higiene i prevenció de riscs laborals que serà d’obligat 

compliment. 

 Ordenança Ministerial de 26/08/1940, sobre Normes per la il·luminació 

de centres de treball. 

 Reial Decret 1244/1979, de 4 d’abril, per el que s’aprova el Reglament 

de seguretat per recipients a pressió. 

 Reial Decret 2821/1981, de 27 de novembre, per el que es modifica el 

Reial Decret 1995/1978, de 25 d’agost de 1978, sobre el Quadre de 

malalties professionals. 

 Ordenança Ministerial de 31/08/1987 sobre Senyalització, abalisament, 

defensa, neteja i finalització de obres fixes en vies fora de poblat. 

 Ordenança Ministerial de 18/06/1991, per la que es modifica la Instrucció 

Tècnica Complementària MIE-APQ 001:Referent al emmagatzematge de 

líquids inflamables i combustibles. 

 Reial Decret 407/1992, de 24 d’abril, per el que s’aprova la Norma 

bàsica de protecció Civil. 

 Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Industria. 

 Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es regulen les 

condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels 

equips de protecció individual. 

 Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, per el que s’aprova el 

Reglament de protecció contra incendis. 

 Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, per el que es modifica el Reial 

Decret 1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions 
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d’aplicació de la Directiva del Consell 98/392/CEE, sobre Seguretat en 

les màquines. 

 Reial Decret 1/1995, de 24 de març, per el que s’aprova el Text refús del 

Estatut dels treballadors. 

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscs laborals. 

 Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, per el que s’aprova la norma 

bàsica de la edificació NBE-CPI/96:Condicions de protecció contra 

incendis dels edificis. 

 Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova el Reglament 

dels Serveis de Prevenció. 

 Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes en 

matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

 Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 

 Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

tinguin riscs per els treballadors. 

 Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la Protecció dels 

treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents 

biològics durant el treball. 

 Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la utilització per els treballadors de equips de 

protecció individual. 

 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les Disposicions 

mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les Disposicions mínimes per 

la protecció de la seguretat i salut dels treballadors davant el risc elèctric. 
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 Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, per el que s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió 

 Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, per el qual s’aproven els criteris 

sanitaris de la qualitat d’aigua de consum humà. 

 Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, per el qual s’estableixen els criteris 

higiènics i sanitaris per la prevenció i control de la legionel·losis. 

 Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la Protecció de la 

seguretat i salut dels treballadors davant els riscs derivats de la 

exposició a vibracions mecàniques. 

 Reial Decret 286/2006, de 10 març, sobre la Protecció de la seguretat i 

salut dels treballadors davant els riscs relacionats amb l’exposició al 

soroll. 

 Reial Decret 396/2006, de 31 de març, sobre les Disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc de exposició al 

amiant. 

 Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, per el que es modifiquen el Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, en el que s’aprova el Reglament dels 

serveis de prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre 

les Disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

 Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, per el que s’aprova el 

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies 

elèctriques de alta tensió i les seves instruccions tècniques 

complementaries ITC-LAT 01 a 09. 

 Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, per el que s’estableixen les 

normes per la comercialització i posada en servei de la maquinària. 

 Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, per el que s’aprova el 

Reglament de equips a pressió i les instruccions tècniques 

complementaries. 
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 Normes Tècniques Reglamentaries MT 1 a 29. 

 Codi de circulació i totes les normatives posteriors que el complementin. 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

A part dels citats textos legals també seran d’aplicació els següents: 

 Plec General de Condicions Tècniques i Plecs de Condicions Particulars 

corresponents a les obres del present Projecte. 

 La resta de disposicions oficials relatives a la seguretat, salut, higiene, 

medicina i prevenció de riscs en el treball, que puguin afectar als treballs 

que s’hagin de realitzar en les obres del present Projecte, tant a nivell 

autonòmic, com a nivell local. 

 

Inici de les obres 

 

L’inici de les obres haurà de quedar registrat en el Llibre de Ordres amb la firma 

del Director d’obra, el Cap d’obra i un representant de la propietat. La empresa 

adjudicatària haurà d’adoptat les mesures necessàries perquè es pugui 

realitzar el treball de forma correcta, garantit sempre la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

L’empresa adjudicatària s’assegurarà que es realitzen les comprovacions i 

proves periòdiques pertinents per garantir el correcte estat dels equips de 

treball. Els resultats d’aquestes comprovacions es documentaran i posaran a 

disposició de la autoritat laboral. 

Igualment es realitzaran comprovacions i proves als equips de protecció per 

conèixer-ne el seu estat abans de l’inici de les obres. 

Es limitarà l’ús dels equips de treball que presentin un risc per la seguretat dels 

treballadors als encarregats de la seva utilització. Les operacions de 
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manteniment i reparació d’aquests equips les realitzarà el personal capacitat 

per fer-ho. 

Abans de iniciar les obres, i durant la execució d’aquestes, s’assegurarà que 

les zones de treball es mantenen ordenades, netes i correctament il·luminades. 

També s’haurà de senyalitzar correctament tota la zona de treball indicant els 

punts i zones de major risc i el risc en concret que produeixen.  

Abans de l’inici de les obres es formarà als treballadors en matèria de seguretat 

i salut indicant les zones de major risc, especialment als operaris de 

maquinària. 

 

Elements de protecció 

 

Condicions comunes 

 

Els elements de protecció que s’utilitzin en l’obra hauran de complir les 

prescripcions del annex IV del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. 

Addicionalment s’hauran de complir les estipulacions mencionades a 

continuació: 

 Es fixarà un període de vida útil adequat per tots els equips de protecció 

que serà d’obligat compliment. 

 Queda prohibida la utilització de qualsevol equip de protecció que hagi 

rebut danys o deteriorament excessiu, que pugui haver afectat a les 

seves característiques protectores, i haurà de ser substituït 

immediatament. 

 Els equips de protecció hauran de ser adequats per cada treballador 

(talla), permetent la seva utilització sense causar molèsties a aquests. 
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 Queda prohibida la utilització de materials i equips de seguretat no 

homologats, sempre que existeixi una norma d’homologació per aquests. 

 

Equips de protecció personal 

 

 Es complirà el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions 

mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització per els treballadors 

de equips de protecció individual. 

 Tots els equips de protecció personal hauran de estar homologats 

segons el Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, per el que es 

regulen les condicions per la comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individual. 

 Tots els equips de protecció personal hauran de complir les Normes 

Tècniques MT. 

 Quan no existeixi la Norma tècnica de homologació oficial espanyola per 

un equip concret, s’utilitzaran elements de marques homologades 

específicament per el Ministeri de Treball. Si no existeix aquesta 

possibilitat, es considerarà vàlida la homologació de països de la Unió 

Europea i, en última instancia, la de qualsevol altre país, sempre que 

sigui autoritzat per el Coordinador de Seguretat i Salut. Si no existeix cap 

tipus de homologació, s’haurà d’assegurar que els equips tenen la 

qualitat adequada i la Direcció, juntament amb el Coordinador, podrà 

exigir que es realitzin els assaigs pertinents. 

 El treballador es responsable dels equips de treball i de protecció que es 

posin a la seva disposició, encarregant-se de mantenir-los en bon estat i 

de no utilitzar-los per fins per els que no està dissenyat, i no els 

transferirà a cap altre treballador. 
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 Els elements que siguin retornats per un treballador per haver acabat la 

seva funció abans de esgotar-se la seva vida útil, es revisaran i 

desinfectaran correctament abans de assignar-se a un altre treballador. 

 

Protecció del cap 

 

 Queda prohibida la circulació dins el recinte d’obra sense dur el cap 

protegit amb el casc de seguretat, incloent l’interior de vehicles i 

maquinària. Queden exemptes del seu ús el personal que es trobi dins 

les instal·lacions de oficines, menjador, banys i vestuaris. 

 El casc de seguretat haurà de complir la Norma Tècnica MT-1, sent 

capaç de resistir una descarrega de 17.000 volts sense perforar-se. 

 El casc estarà format per el casquet, que defineix la forma del casc, la 

ala, i la visera, que es la part més ample del ala situada en la part frontal. 

El mecanisme de subjecció es realitzarà mitjançant l’arnès format per les 

bandes de amortiment del cap i la banda del clatell. 

 Els materials del casc hauran de ser incombustibles i resistents a 

greixos, sals i elements atmosfèrics. Addicionalment, les parts de 

contacte amb l’usuari, hauran de ser de materials hidròfugs, de fàcil 

neteja i desinfecció i innocus per la pell. 

 Quan el treball exposi al treballador a la projecció d’objectes, s’utilitzaran 

elements que protegeixen no només el crani sinó també el coll i la cara. 

 

Protecció ocular 

 

 Els protectors oculars hauran de complir les Normes Tècniques MT-16 I 

MT-17. 
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 El seu ús serà obligatori en tots els treballs en els que es prevegin 

projeccions de elements agressius. 

 Les ulleres de seguretat seran de muntura universal, lleugeres, de fàcil 

neteja i de protecció contra impacte de classe A com a mínim (classe D 

recomanada). Hauran de disposar de suficient ventilació per evitar 

l’entelament dels oculars i s’utilitzaran materials oftalmològics per 

fabricar-los. 

 

Protecció auditiva 

 

 Els protectors auditius hauran de complir la Norma Tècniques MT-2. 

 El seu ús serà obligat quan es treballi en zones on la intensitat sonora 

superi els 80 dB. 

 Les proteccions auditives hauran de ser, com a mínim, de classe E. 

 

Protecció respiratòria 

 

 Els protectors respiratoris hauran de complir les Normes Tècniques MT-

7 a 10, MT-12, MT-14, MT-15, MT-20, MT-23 i MT-24, depenent del tipus 

de protector.. 

 El seu ús serà obligat quan es treballi en zones on hi pugui haver 

aixecament de pols i partícules i quan existeixi risc de inhalació de 

substancies tòxiques, utilitzant en cada cas el tipus de protector adequat. 

 Els materials de la màscara protectora seran innocus per la pell, amb 

olors no molestes per els treballadors i de combustió lenta. Podran ser 

materials metàl·lics, elastòmers o plàstics. 
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Protecció de les extremitats superiors 

 

 Hauran de complir les Normes Tècniques MT-4, MT-11 I MT-26. 

 El seu ús serà obligat per tots els treballadors quan estiguin realitzant el 

seu treball. En treballs amb riscs específics com la manipulació de 

materials agressius, la electricitat o cremades, s’utilitzaran guants de 

protecció específica per tals riscs. Queden exemptes del seu ús el 

personal que es trobi dins les instal·lacions de oficines, menjador, banys 

i vestuaris. 

 Els guants de ús general seran de protecció contra el tall, les punxades i 

les erosions per el maneig de eines i materials. 

 Els materials hauran de ser innocus per la pell, impermeables a les 

substancies agressives d’ús comú, flexibles i suficientment resistents.  

 No s’utilitzaran guants ambidextres, cada guant s’adaptarà de forma 

confortable a la mà corresponent. 

 Quan es treballi en instal·lacions de baixa tensió o de alta tensió fins a 

30.000 V, serà obligatori l’ús de guants aïllants de electricitat. Aquests 

guants estaran fabricats amb materials aïllants i de bones 

característiques mecàniques, generalment de cautxú, i en alguns casos 

portarà un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. 

 

Protecció en extremitats inferiors 

 

 Hauran de complir les Normes Tècniques MT-5,MT-25 i MT-27. 

 El seu ús serà obligat per tots els treballadors quan estiguin realitzant el 

seu treball. Queden exemptes del seu ús el personal que es trobi dins 

les instal·lacions de oficines, menjador, banys i vestuaris. 
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 Les botes de seguretat hauran de ser de classe III, amb puntera 

metàl·lica de seguretat per protecció contra cops i sola de seguretat per 

protecció contra punxades. 

 Les botes hauran de subjectar-se correctament al peu i permetre el 

moviment necessari per realitzar el treball sense molèsties. Les parts 

internes no produiran efectes nocius permetent la transpiració. 

  Les botes portaran reforços amortidors elàstics i superaran els 800 

grams de pes. 

 Quan el treball impliqui contacte amb aigua serà obligatori l’ús de botes 

impermeables. 

 Les botes impermeables seran de classe N. 

 Els materials de les botes impermeables seran flexibles, impermeables i 

innocus per la pell, generalment de cautxú. Els materials de les soles 

hauran de ser adherents, evitant desplaçaments involuntaris i patinades. 

Quan contenguin materials metàl·lics (sistema de tancament), hauran de 

ser resistents a la corrosió. Les botes impermeables s’adaptaran de 

forma correcta al peu permetent el moviment necessari per la realització 

del treball sense molèsties. 

 

Protecció davant caigudes 

 

 Hauran de complir les Normes Tècniques MT-13,MT-21, MT-22 i MT-28. 

 L’ús del arnès o cinturó de seguretat serà obligatori sempre que existeixi 

risc de caiguda i en vehicles amb risc de balanceigs forts o alta 

probabilitat de bolcament. 

 El cinturó de seguretat en els vehicles s’ajustarà a la normativa vigent de 

trànsit. 
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 Els cinturons de seguretat hauran de ser de classe A tipus 2, cinturons 

que anul·len la possibilitat de caiguda lliure ancorant-se en un punt. 

 Estarà format per una faixa i un element de amarratge, amb dues zones 

de connexió. 

 Els materials de la faixa hauran de ser flexibles i sense empalmes ni 

filaments solts.  

 Si l’element de amarratge és una corda, serà de fibra trenada, de 

diàmetre mínim de 10 mil·límetres i uniforme, i sense imperfeccions. Si 

es tracta de una banda, no tindrà entroncaments ni arestes vives.  

 

Protecció en soldadura 

 

 Els protectors hauran de complir les Normes Tècniques MT-3, MT-18 i 

MT-19. 

 Serà obligatori l’ús de pantalla de soldadors per protegir la cara i mandil, 

manegues, polaines i guants per la resta del cos. 

 La pantalla de soldador serà metàl·lica i amb la robustesa suficient per 

protegir la cara del soldador de espurnes i projeccions de metall. En la 

zona ocular estarà proveïda dels filtres necessaris per protegir els ulls 

del treballador davant les radiacions lumíniques produïdes sense impedir 

la correcta visibilitat d’aquest. 

 La resta del equip, format per un mandil de cuir, un parell de maneguets, 

un parell de polaines i un parell de guants de soldador, seran de cuir o 

de material sintètic. Hauran de ser incombustibles, resistents als 

impactes de partícules de metall i amb la flexibilitat i comoditat que 

permetin al treballador realitzar el seu treball sense molèsties. 
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Roba de treball 

 

 A cada treballador se l’hi assignarà una granota de treball amb una vida 

útil màxima de 1 any. Segons el treball que haurà de realitzar se l’hi 

assignaran peces de roba específiques com ara impermeables, roba de 

busseig o neoprens. 

 Els materials de la roba hauran de ser flexibles, lleugers, adequats a la 

temperatura i humitat de la zona de treball i fàcils de netejar i 

desinfectar. 

 La talla serà la adequada per cada treballador. 

 

Elements de protecció col·lectiva 

 

 Es consideren com a tal els elements que, sense ser de ús individual per 

al treballador, constitueixen o formen part de la protecció davant els riscs 

de accidents o malalties dels treballadors o de tercers. 

 Els elements de protecció col·lectiva hauran de ser fàcilment 

identificables, utilitzant colors destacables, de forma que no es 

confonguin  amb altres elements de la obra. 

 Les proteccions col·lectives hauran de ser capaces de resistir la màxima 

sol·licitud previsible sense comprometre la seva posterior efectivitat. 

Aquests elements mai han de constituir un risc per si mateixos ni per les 

persones ni per les màquines tant en l’element en si com durant la seva 

instal·lació. 

 Quan es prevegin riscs de danys a tercers, s’extremaran les mesures de 

protecció i es senyalitzaran adequadament. 

 Tots els elements amb risc d’accident i zones de circulació de vehicles 

hauran de senyalitzar-se de forma adequada. 
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 Per reduir el risc de bolcament dels vehicles, es limitarà el pes de 

transport de forma que cap vehicle vagi sobrecarregat. Els vehicles i la 

maquinària hauran de dur plaques visibles on s’informi de la càrrega 

màxima permesa, les tares, el pes màxim per eix i la pressió sobre el 

terreny en les màquines sobre cadenes. 

 La maquinària d’obra es pintarà amb colors cridaners perquè sigui 

visible. 

 S’assegurarà que els vehicles i la maquinària porten els elements de 

protecció corresponents i que es troben en perfecte estat de 

conservació, tenint especial importància els sistemes de frenat, de 

control i de senyalització lumínica i auditiva. 

 La maquinària elèctrica fixa tindrà els seus quadres de control amb la 

protecció contra sobrecàrrega i toma de terra. 

 Quan es treballi en la carretera es limitarà la velocitat de tots els vehicles 

segons les característiques del treball i es senyalitzaran de forma 

adequada. 

 Queda prohibit que els treballadors i operaris s’acostin a una distancia 

inferior de 50 centímetres als elements de baixa tensió sense les 

proteccions individuals adequades. Si no existeix cap altra possibilitat, es 

disposaran pòrtics de protecció per mantenir la llinda a la distancia de 

seguretat adequada. 

 Quan la obra interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió es 

disposaran els pòrtics de protecció mantenint la llinda del pòrtic a una 

distancia mínima de seguretat de 50 centímetres dels vehicles. Si la línia 

és de alta tensió, la distancia mínima haurà de ser de 4 metres. 

 Per els elements de protecció col·lectiva es confeccioni en l’obra, la 

Direcció podrà exigir la realització dels assaigs pertinents.  
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Tanques de delimitació i tancament 

 

 Es recomana la utilització de tanques de tub metàl·lic, amb altura 

superior a 200 centímetres i potes de subjecció fixes, per la delimitació 

de la zona d’obra. En l’interior d’aquesta zona es podran utilitzar taules 

horitzontals pintades en bandes transversals vermelles i blanques de 

forma alternada, disposades a una altura entre 90 i 140 centímetres i 

recolzades en els extrems en forquilles metàl·liques que assegurin la 

seva estabilitat. 

 Tots els elements de tancament metàl·lics hauran de ser resistents a la 

corrosió. 

 En la protecció i delimitació de zones de alt risc s’utilitzaran tanques 

metàl·liques suficientment resistents amb una altura de 90 centímetres. 

 

Pòrtics de protecció per línies elèctriques aèries 

 

 Estaran correctament senyalitzant amb pintura de colors cridaners. 

 S’ancoraran de forma adequada per impossibilitar el seu bolcament. 

 S’instal·laran unes plaques visibles on s’informi de la altura i amplària 

dels pòrtics. 

 En línies de baixa tensió la llinda estarà a una distància mínima de 

seguretat de 50 centímetres. En línies de alta tensió la distància serà de 

4 metres. 
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Plataformes, escaleres, suports i baranes de protecció 

 

 Es disposaran les escaleres i plataformes necessàries per garantir 

l’accessibilitat de forma fàcil i còmoda a totes les ubicacions de 

recorregut periòdic del personal, així com a tots els elements de control i 

mesurament. 

 Les escaleres i les plataformes tindran una amplària mínima de 80 

centímetres de pas amb baranes de 90 centímetres de altura, llistó 

entremig i, quan es prevegi risc de caiguda de objectes, sòcols de 20 

centímetres de altura. 

 Les escaleres de mà hauran de disposar de sabates adherents i es 

recolzaran sempre en superfícies planes i resistents. Es disposaran de 

forma que es sobrepassi en 1 metre la superfície de recolzament 

superior i amb una pendent de 1:4. 

 Si les escaleres són de fusta només es permet l’ús de vernís transparent 

per evitar l’ocultament de possibles defectes. 

 Les plataformes volades hauran de tenir la resistència adequada i estar 

ancorades correctament, per resistir la càrrega que han de suportar. 

 Per la execució de les cobertes es disposarà en el seu extrem una 

plataforma volada capaç de retenir la caiguda de persones, eines o 

materials. 

 

Tractament en zones amb risc de lliscaments 

 

 S’utilitzarà un tractament especial de solera amb rajat adherent en zones 

amb risc de patinades. 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

21 
 

Limitacions de desplaçament de vehicles 

 

 Es disposaran falques per evitar el desplaçament involuntari dels 

vehicles durant la operació de càrrega i descàrrega. 

 Aquests elements poden estar formats per dos taulons embridats i fixats 

al terreny mitjançant redons de diàmetre superior a 30 mil·límetres, o per 

perfils laminats doble T. 

 

Tapes per forats de apertura temporal 

 

 Les tapes hauran de garantir la caiguda de persones i objectes. Quan 

hagin de circular vehicles o màquines per sobre, hauran de ser capaces 

de resistir el pas del camió més gran carregat amb un valor superior a 

1,25 vegades la seva càrrega màxima. 

 

Xarxes de seguretat 

 

 S’utilitzaran sempre que hi hagi risc de caiguda de persones o, 

especialment, de materials i eines. Es subjectaran a una armadura 

apuntalada en el forjat, amb embutxacat en la planta immediatament 

inferior a la de treball. 

 Les xarxes seran de poliamida i hauran de ser capaces de garantir la 

seva funció protectora. 
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Interruptors diferencials i tomes de terra 

 

 La resistència de les tomes de terra serà com a màxim la que garanteixi 

una tensió màxima de contacte de 24 V en funció de la sensibilitat del 

interruptor diferencial. Es revisarà i mesurarà la seva resistència 

periòdicament. 

 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials és de 30 mA per la 

instal·lació de il·luminació i 300 mA per la instal·lació de força. 

 

Extintors 

 

 Compliran la normativa vigent, especialment la NBE/CPI-96 i es 

revisaran cada sis mesos. 

 Es disposaran extintors en totes les ubicacions amb risc d’incendi i en 

les instal·lacions auxiliars d’obra. Els extintors seran els adequats per 

respondre al tipus d’incendi que es prevegi en cada cap. 

 

Rampes d’accés a excavacions 

 

 Es realitzaran amb caiguda lateral en el mur de pantalla. Els camions 

circularan el més a prop possible d’aquests. 
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Bandes de separació amb carreteres 

 

 Es col·locaran amb potes metàl·liques encastades al terreny, seran de 

materials plàstics i de color groc i negre en franges de 10 centímetres de 

longitud. La resistència mínima a tracció serà de 50 Kg. 

 

Cons de separació amb carreteres 

 

 Es disposaran de forma correcta per delimitar la zona de treball o de 

risc. 

 

Reg 

 

 Es regaran els terrenys que tinguin risc de aixecament de pols per 

circulació de maquinària i vehicles. 

 

Senyalització 

 

 Les senyals de circulació en l’entorn i l’interior de l’obra s’ajustaran a la 

normativa vigent de la Instrucció de Carreteres. 

 La velocitat màxima permesa en qualsevol punt de l’obra serà de 15 

Km/h. 

 La senyalització reflectant es disposarà de forma que s’identifiquin i 

regulin els circuits de trànsit en l’àmbit d’influència de les obres. 
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 La senyalització vertical de seguretat s’ajustarà a la normativa aprovada 

en el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre les Disposicions 

mínimes en matèria de senyalització de Seguretat i Salut en el treball. 

 Els colors de les cintes, bandes i cons de senyalització seran vermells i 

blancs en franges alternades sempre que els aprovi la Direcció. Les 

cintes es disposaran a una altura compresa entre el 80 i els 120 

centímetres. 

 Es disposaran senyals lumíniques protegides contra vandalisme, que 

funcionaran durant la nit, per la delimitació de elements o àrees de perill. 

 

Medis auxiliars de topografia 

 

 Hauran de ser dielèctrics per evitar el risc de electrocució per les línies 

aèries. 

 

Instal·lacions de higiene i benestar 

 

Es consideren com a tals els menjadors, vestuaris i banys instal·lats 

temporalment durant la execució de l’obra. 

 

Condicions generals 

 

 La capacitat de les instal·lacions serà suficient per poder assolir la època 

de màxima activitat laboral en l’obra. 

 Les instal·lacions podran ser fixes o prefabricats, mentre compleixin les 

condicions de robustesa, estanqueïtat, aïllament i qualitat adequades. 
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 Totes les instal·lacions hauran de disposar de sòl, elevat com a mínim 

10 centímetres sobre el terreny, horitzontal, adherent i recolzat sobre 

una plataforma resistent de formigó. 

 El sostre de les instal·lacions haurà de estar a una distància mínima del 

sòl de 2,3 metres i haurà de oferir l’aïllament mínim adequat. 

 Les parets de les instal·lacions seran llises, amb tractament de pintura, 

de fàcil neteja. Les instal·lacions tindran els accessos i finestres suficient 

per el correcte funcionament d’aquestes. 

 Totes les instal·lacions disposaran de calefacció i aire condicionat per 

mantenir una temperatura interior entre els 20 i el 25 ºC. 

 Quan les finestres no siguin suficients per garantir una correcta 

ventilació de les instal·lacions, s’instal·laran elements de renovació 

d’aire. 

 Tots les instal·lacions disposaran de una il·luminació suficient per 

proporcionar una qualitat ambiental, garantint un nivell lluminós superior 

a 250 lux mesurat a 85 centímetres del sòl. 

 Es mantindran netes i ordenades les instal·lacions. 

 

Vestuaris 

 

 Els vestuaris estaran diferenciats en cas de treballadors de distint sexe i 

l’interior no serà visible des de l’exterior. 

 Els vestuaris tindran una superfície mínima tal que, sumada als banys, 

no serà inferior a 2 metres quadrats per cada treballador. 

 Es disposarà i assignarà un armariet per cada treballador amb clau i 

cadenat. 
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 Les instal·lacions podran ser fixes o prefabricats, mentre compleixin les 

condicions de robustesa, estanqueïtat, aïllament i qualitat adequades. 

 

Banys 

 

 Els banys estaran diferenciats en cas de treballadors de distint sexe i 

l’interior no serà visible des de l’exterior. 

 Els banys tindran una superfície mínima tal que, sumada als vestuaris, 

no serà inferior a 2 metres quadrats per cada treballador. 

 Es disposaran els elements següents: 

o Una dutxa per cada deu treballadors de cada sexe. 

o Un lavabo per cada deu treballadors de cada sexe. 

o Un vàter per cada dotze dones. 

o Un vàter per cada 24 homes. 

o Un urinari per cada 24 homes. 

 Les dutxes i els lavabos disposaran d’aigua freda i calenta. 

 Cada dutxa i cada vàter disposaran de un penjador i de elements que 

permetin protegir la intimitat dels usuaris. 

 Cada lavabo disposarà de un mirall i un endoll. 

 

 

 

 



Projecte de millora de tractament d’aigua potable de Manacor            Estudi de seguretat i salut 
 

27 
 

Menjadors 

 

 Els menjadors tindran una superfície mínima de 1 metre quadrat per 

persona. Si més del 25% dels treballadors sol·liciten menjar fora de les 

instal·lacions d’obra, es podrà disminuir proporcionalment la superfície 

mínima i les dotacions d’aquests, fins a un màxim del 40% del total de 

treballadors. 

 Es disposarà d’elements per encalentir el menjar (microones), taules i 

cadires (o bancs) suficients, una pila rentavaixelles i un recipient per les 

restes. Les taules tindran una capacitat superior o igual a 4 persones. 

 Si no hi ha cap alternativa viable, es podrà utilitzar el menjador per 

realitzar reunions associatives de treball o educatives. 

 

Instal·lacions sanitàries 

 

 Es disposarà de unes farmacioles per poder realitzar els primers auxilis 

en cas de accident. Aquestes farmacioles contindran, com a mínim, els 

productes especificats en l’Ordenança de Seguretat i Salut en el treball: 

Aigua oxigenada, alcohol de 96º, iode, mercuri-crom, gasa estèril, cotó 

hidròfil, benes, esparadrap, analgèsics, antiespasmòdics, torniquet, 

bosses de goma per aigua, guants esterilitzats, xeringues, bullidor, 

agulles, termòmetre, tiretes, amoníac, pomades, tisores i Oxidoc. 

 Una de les farmacioles es mantindrà sempre en el local oficina on 

existirà una zona adequada per realitzar els primers auxilis en cas 

d’accident. 
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Serveis de prevenció 

 

 És obligatori que es compleixin les disposicions aprovades en el Reial 

Decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el Reglament dels Serveis de 

Prevenció, establint uns serveis de prevenció baix el control directe del 

Coordinador de Seguretat i Salud. 

 Els serveis de prevenció  inclouran en les seves funcions, com a mínim, 

la assessoria tècnica, vigilància de seguretat i informar als treballadors. 

 En aquests serveis s’hi integraran els assessors tècnics, els vigilants de 

seguretat i salut, les brigades de seguretat i salut i el comitè de seguretat 

i salut. 

 Si es el cas d’aplicació dels articles 14 i 15 del Reglament, per els que 

s’haurà de disposar de servei propi de prevenció, serà aquest el que 

assumeixi les funcions mencionades. En el cas de no haver de disposar 

de serveis propis, es podrà recorre a una entitat especialitzada que 

compleixi els requisits establerts en el capítol 3 del Reglament. 

 El Cap d’Obra, els encarregats i els capatassos coneixeran els telèfons 

dels serveis de emergència comuns. Aquests telèfons s’exposaran en 

una fulla homologada de colors cridaners que es distribuiran per l’obra i 

es trobaran, com a mínim, en el local de oficines. 

 

Assessoria tècnica 

 

 El contractista disposarà de un servei de assessoria tècnica en matèria 

de Seguretat i Salut per ajudar al Cap d’Obra. 

 Els assessors tècnics i el personal sanitari també tindran la 

responsabilitat de informar i formar als treballadors en els aspectes de 

seguretat, salut, higiene i benestar en el treball. 
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Vigilant de Seguretat 

 

 El contractista designarà com a mínim a un vigilant de seguretat en 

l’obra. 

 La funció del vigilant es revisar i comprovar que els treballadors 

compleixen les estipulacions d’aquest Plec. 

 

Brigades de Seguretat i Salut 

 

 El contractista designarà com a mínim a una brigada de seguretat i salut 

en l’obra. Estarà formada, com a mínim, per un peó i un oficial. 

 La seva funció serà la instal·lació, manteniment i reparació de equips de 

protecció i la neteja i manteniment de les Instal·lacions de Seguretat i 

Salut. 

 

Comitè de Seguretat i Salut 

 

 D’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscs 

laborals, el contractista disposarà del corresponent Comitè de Seguretat 

i Salut. 

 Formaran part d’aquest comitè el vigilant de seguretat, el cap de les 

brigades de seguretat i salut i un tècnic sanitari designat per el 

contractista. 
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Servei assistencial 

 

 A peu d’obra hi haurà d’haver sempre un treballador que conegui les 

tècniques de socorrisme i primers auxilis. 

 

Pla de Seguretat i Salut 

 

 El contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut on s’analitzaran, 

estudiaran, desenvoluparan i complementaran les previsions d’aquest 

Estudi amb el seu sistema d’execució de l’obra. 

 Inclourà les mesures de prevenció alternatives que es proposin, així com 

la corresponent valoració econòmica d’aquestes que, baix cap concepte, 

podrà reduir l’import econòmic total previst en el Projecte. 

 Abans de l’inici de les obres es presentarà el Pla al Director i al 

Coordinador de Seguretat i Salut. Si el Pla es aprovat es quedaran una 

copia d’aquest i es realitzaran copies per el Comitè de Seguretat i Salut i 

per exposar en un lloc visible de l’obra per que puguin presentar els 

suggeriments que creguin necessaris. 

 El Pla podrà ser modificat en funció de les incidències que puguin ocorre 

durant el procés executiu de l’obra, sempre amb la prèvia aprovació del 

Director i el Coordinador i amb la corresponent informació al Comitè i als 

treballadors. 

 La responsabilitat de la correcta execució de les mesures de prevenció 

recau sobre el contractista, que haurà de respondre davant el Director i 

el Coordinador de qualsevol incidència produïda per un incompliment de 

aquestes. 
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Responsabilitats de la empresa i els treballadors 

 

Responsabilitats i drets de la empresa 

 

La empresa té obligat el compliment de totes les estipulacions fixades en el 

present Estudi, amb caràcter idèntic de si es tractés de la execució de unitats 

d’obra i, amb especial interès quan es pugui posar en perill la integritat de les 

persones. 

 

Ús i reposició dels elements de protecció 

 

 La empresa proporcionarà als treballadors de la roba i els elements de 

protecció personals adequats per el tipus de treball que haurà de 

realitzar i vigilarà per que aquests s’utilitzin de forma correcta. 

 Substituirà qualsevol element que hagi esgotat la seva vida útil o que 

hagi sofert danys excessius que redueixin la seva eficàcia. Exceptuant 

quan es pugui demostrar que els desperfectes dels elements els hagi 

provocat el treballador de forma intencionada, la empresa assumirà els 

costs de la substitució d’aquests. 

 

Compliment de les Normes de Seguretat 

 

 La empresa té el dret i deure de fer que el treballadors compleixin les 

Normes de Seguretat establertes en el present Estudi, així com exigir als 

mateixos la cura de les instal·lacions i del equips de seguretat, salut, 

higiene i benestar. 
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 Serà responsable davant la Direcció d’Obra del grau de compliment 

d’aquestes estipulacions, incloent les parts de l’obra que haguessin estat 

subcontractades. 

 

Atenció de la Direcció d’Obra 

 

 La empresa podrà realitzar tots els suggeriments que estimi oportuns al 

Coordinador i al Director, en relació a les mesures de seguretat, salut, 

prevenció, higiene i benestar. Podrà exigir que expressin la seva 

conformitat o disconformitat justificant-ho en el Llibre de Incidències. 

 La empresa té la obligació de atendre totes les ordres que provinguin de 

la Direcció d’Obra. 

 

Coneixement i exposició del present document 

 

 Tot el personal de la obra tindrà coneixement de la existència del 

present Estudi, per el que estarà informat d’aquest i del dret que disposa 

de consultar la seva documentació bàsica. 

 Existirà una copia del present Estudi en les oficines que podrà ser 

consultat per qualsevol treballador. Addicionalment es disposarà una 

copia de la Memòria i del Plec del present Estudi i del Pla de Seguretat i 

Salut en els menjadors. 
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Responsabilitats i drets dels treballadors 

 

Al treballador li correspon velar per la seva pròpia seguretat i salut i per la de 

les persones a les que pugui afectar la seva activitat professional, els seu actes 

o la omissió d’aquests. 

 

Responsabilitats i drets generals 

 

 El treballador està obligat a adoptar de forma responsable les 

estipulacions que es fixen en el present Estudi. 

 Es sotmetrà al examen mèdic inicial que s’expressa en el present estudi 

i declararà amb total veracitat aquells punts sobre els que sigui interrogat 

en relació als seus antecedents sanitaris. 

 Assistirà als cursos o seminaris formatius que es convoquin en relació a 

les mesures de seguretat i salut que el puguin afectar i cuidarà els 

elements de seguretat i les instal·lacions de seguretat i salut. 

 El treballador està obligat a utilitzar de forma adequada les màquines, 

eines, substancies perilloses, equips de transport i qualsevol altre medi 

amb els que desenvolupi la seva activitat. 

 D’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscs 

laborals, els treballadors hauran de rebre les informacions necessàries 

en relació a riscs de seguretat i salut en el treball, mesures de protecció i 

prevenció i les mesures d’emergència. 

 Els treballadors tenen el dret de ser consultats i poder participar en les 

decisions de totes es qüestions que afectin a la seguretat i salut en el 

treball. 
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Ús i substitució dels elements de protecció 

 

 El treballador està obligat a utilitzar els elements de protecció personal 

que la empresa els hi assigni. Serà el seu responsable i s’encarregarà 

de cuidar-los per evitar danys en aquests i comunicarà als seus 

superiors el deteriorament excessiu per la seva reparació o substitució. 

 La no utilització dels equips per part del treballador podrà considerar-se 

com negativa a la realització del treball encomanat o negligència greu i 

intencionada del mateix. 

 El treballador està obligat a efectuar la substitució dels elements de 

protecció personal assignats quan li requereixi la empresa. 

 En el cas de que, un cop rebut el material nou, segueixi utilitzant l’antic 

(pareixi deteriorat o no) serà responsable dels danys i accidents que 

puguin produir-se com a conseqüència de aquesta actitud. 

 

Denúncia de situacions irregulars 

 

 El treballador està té el dret i deure de denunciar qualsevol desperfecte 

en els elements de protecció davant el seus superiors directes en obra. 

 En el cas que aquesta denuncia no sigui atesa de forma correcta, el 

treballador podrà recorre, en el següent ordre, al vigilant de seguretat, al 

Comitè de Seguretat i Salut, al Coordinador i al Director. 

 

Dret de resistència 

 

 En el cas que existeixin notòries i manifestes condicions de inseguretat, 

insalubritat o de perill en l’execució del treball i no es faciliti al treballador 
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dels mitjans de protecció i seguretat adequats, aquest podrà exercir el 

seu dret a la resistència, negant-se a la realització del treball fins que no 

se li facilitin els mitjans de seguretat adequats per realitzar el treball en 

condicions de seguretat admissibles. Aquesta negativa no podrà ser 

considerada com a desobediència. 

 

Protecció i prevenció de riscs professionals 

 

 Per la correcta prevenció dels riscs professionals, el contractista 

designarà un o més treballadors encarregats d’ocupar-se d’aquesta 

activitat, constituirà un servei de prevenció o concertarà el servei a una 

entitat especialitzada. 

 Els treballadors designats han de tenir la capacitat necessària, disposar 

del temps i els mitjans precisos i ser suficients en número, tenint en 

compte la mida de l’empresa, així com els riscs als que estan exposats 

els treballadors i la seva distribució en aquesta. 

 Aquests treballadors no podran sofrir ningun perjudici derivat de les 

activitats de protecció i prevenció dels riscs professionals. 

 Sempre que no es concerti el servei de prevenció a un entitat 

especialitzada, el contractista haurà de sotmetre el seu sistema de 

prevenció al control de una auditoria externa en els termes exposats en 

el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova el 

Reglament dels Serveis de Prevenció. 

 

Serveis de prevenció 

 

 S’entén com a Servei de Prevenció el conjunt de mitjans humans i 

materials necessaris per realitzar les activitats preventives a fi de 
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garantir la correcta protecció de la seguretat i salut dels treballadors, 

assessorant i assistint a la empresa, als treballadors i als seus 

representants per fer-ho. 

 La seva constitució, organització i mitjans hauran de complir, com a 

mínim, el que es determina en els articles 14 i 15 del Reial Decret 

39/1997, de 17 de gener, per el que s’aprova el Reglament dels Serveis 

de Prevenció. 

 Els Serveis de prevenció hauran de estar en condicions de proporcionar 

l’assessorament que precisi en matèria de disseny, aplicació i 

coordinació dels plans i programes preventius, avaluació dels factors de 

risc, determinació de les prioritats de les mesures adequades, informació 

i formació dels treballadors, prestació de primers auxilis i plans de 

emergència i la vigilància de la salut dels treballadors. 

 La formació, especialitat, capacitació, dedicació, nombre de components 

i recursos tècnics dels serveis hauran de ser suficients per les activitats 

preventives a desenvolupar en funció de la magnitud de les obres, els 

tipus de riscs existents i la distribució general dels riscs en l’obra. 

 El contractista està obligat a elaborar anualment i mantenir a disposició 

de les autoritats laborals competents la memòria i programació anual 

dels Serveis de Prevenció. 

 Es podran constituir Serveis de prevenció conjunts entre aquelles 

empreses que desenvolupin simultàniament activitats en un mateix 

centre de treball sempre que es garanteixi la operativitat i eficàcia del 

servei. 

 Les entitats especialitzades externes hauran de complir els següents 

requisits per poder actuar com Serveis de Prevenció: 

o Disposar de la organització, instal·lacions, personal i equip 

necessari. 

o Constituir una garantia que cobreixi la seva responsabilitat. 
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o No mantenir vinculacions de qualsevol tipus, distintes de la seva 

pròpia actuació com a Serveis de Prevenció, amb cap de les 

empreses concertades. 

o Obtenir la aprovació de la administració sanitària en els aspectes 

corresponents. 

o Ser objecte de acreditació per l’Administració Laboral. 

 

Delegats de prevenció i Comitè de Seguretat i Salut 

 

Delegats de prevenció 

 

 Són els representants dels treballadors en funcions específiques de la 

matèria de prevenció de riscs en el treball. Seran designats per, i entre, 

els representants del personal, conforme l’escala de 2 Delegats per 50-

100 treballadors 

 En els centres de treball que no disposin de representants per que no 

existeixin treballadors amb antiguitat suficient per ser electors o 

elegibles, es podrà escollir un treballador per majoria que exerceixi les 

competències del Delegat de prevenció. La actuació d’aquests cessarà 

en el moment que les condicions de antiguitat es compleixin i es puguin 

realitzar les eleccions dels Delegats. 

 Per determinar el nombre de Delegats de prevenció és tindrà en compte 

els següents criteris: els treballadors vinculats per contractes de duració 

determinada superior a un any es computaran com treballadors fixes i 

els contractes per terminis inferiors a un any es computaran segons el 

número de dies treballats en el període de un any, considerant que cada 

200 dies de treball es computarà com un treballador més. 
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 El contractista proporcionarà als Delegats els mitjans i la formació 

necessària per l’exercici de les seves activitats. 

 Les seves competències són: 

o Col·laborar amb la direcció de la empresa en la millora de la acció 

preventiva. 

o Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en la 

execució de la normativa sobre prevenció de riscs. 

o Ser consultat per la empresa sobre la planificació i organització 

del treball, la organització i desenvolupament de les activitats, la 

designació dels treballadors encarregats de les mesures de 

emergència i qualsevol altre acció que afecti la matèria de 

Seguretat i Salut dels treballadors. 

o Vigilar i controlar el compliment de la normativa de prevenció de 

riscs laborals. 

 

Comitè de Seguretat i Salut 

 

 És l’òrgan col·legiat de participació destinat a la consulta regular i 

periòdica de les actuacions de la empresa en matèria de prevenció de 

riscs. 

 Es constituirà un Comitè en tots els centres de treball que disposin de 50 

o més treballadors. En les empreses que no disposin de Comitè de 

Seguretat i Salut, les seves competències les exerciran els Delegats de 

Prevenció. 

 El Comitè estarà format per els Delegats de prevenció, i per l’empresari 

o els seus representants, en el mateix número que els Delegats. 
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 Es reunirà trimestralment i sempre que ho sol·liciti algunes de les parts 

del mateix. El Comitè adoptarà les seves pròpies normes de 

funcionament. 

 Les competències del Comitè són les següents: 

o Participar en la elaboració, execució i avaluació dels plans i 

programes de prevenció de riscs en el treball, debatent les tots els 

aspectes que incideixin en la seguretat i salut dels treballadors. 

o Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per la efectiva 

prevenció dels riscs, proposant a la empresa la millora de les 

condicions i la correcció de les deficiències existents. 

 Per tal de poder exercir les seves competències adequadament, el 

Comitè de Seguretat i Salut tindrà les facultats per: 

o Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscs en 

el centre de treball, realitzant les visites que s’estimin oportunes. 

o Conèixer tots els documents relatius a les condicions de treball 

que siguin necessaris. 

o Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut i la integritat 

dels treballadors, per poder valorar les causes i proposar les 

mesures preventives oportunes. 

o Conèixer i informar la memòria i programació anual de prevenció. 

 

Llibre d’Incidències 

 

 A l’obra existirà, adequadament protocol·litzat, el document oficial Llibre 

d’Incidències, facilitat per la Direcció d’Obra, visat per el Col·legi 

Professional corresponent, d’acord amb l’article 13 del Reial Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les Disposicions mínimes de 

seguretat i salut en obres de construcció. 
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 El Llibre d’Incidències serà accessible, tant per consulta com per anotar 

incidències, per el Coordinador de Seguretat i Salut, la Direcció d’Obra, 

el Contractista, el Vigilant de Seguretat i els representats dels 

treballadors. Qualsevol d’aquestes persones podrà realitzar les 

observacions que consideri oportunes en relació a la matèria de 

Seguretat i Salut, així com les reclamacions, suggeriments i denuncies 

que procedeixen, amb la complementació del present Plec i el Pla de 

Seguretat i Salut. 

 

 

 

 

Manacor, maig de 2015 

L’enginyer autor del Estudi 

 

ANTONI SOLER GELABERT 
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Estudi de Seguretat i Salut de la ETAP de Manacor

AMIDAMENTS Pàg.:08/05/15 1Data:

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTOBRA 01
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUALCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

3 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

4 H142CD70

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4585 H1431101

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

6 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1407 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1368 H1447005

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 H1455710

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

11 H145C002

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 10,000

u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 42012 H145E003

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

13 H145K397

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

14 H1461164

AMIDAMENT DIRECTE 22,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

15 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

16 H1465275

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

17 H1465277

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom,
amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

18 H1465376

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

19 H146J364

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable20 H1474600

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

21 H147D102

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Sistema anticaiguda compost 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

22 H147D405

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

23 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Faixa de protecció dorslumbar24 H147N000

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

25 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 19,000

u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

26 H1482422

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

27 H1483344

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant28 H1485140

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47129 H1485800

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors30 H1486241

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

31 H1487460

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34832 H1488580

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

EUR
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u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

33 H1489790

AMIDAMENT DIRECTE 13,000

u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

34 H148D900

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTOBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

1 H1510001

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs

2 H1511015

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic
tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat
horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

3 H1512007

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix
perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

4 H1512013

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de
diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

5 H151AEL1

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs6 H152J105

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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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 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

8 HBBAA007

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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 ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

9 HBBAF004

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

10 HM31161J

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTOBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

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

1 H6452131

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D,
bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

2 H6AA2111

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual3 HBA31011

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Senyal manual per a senyalista4 HBB20005

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs5 HBC1D081

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòs6 HBC1HG01

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

7 HQU15312

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

8 HQU1531A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

9 HQU1A502

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

10 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

11 HQU1H532

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

12 HQU1H53A

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs13 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs14 HQU25201

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

15 HQU25701

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs16 HQU27502

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

17 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR
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u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs18 HQU2AF02

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs19 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs20 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs21 HQU2P001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTOBRA 01
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONALCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Presencia al lloc de treball de recursos preventius1 H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

EUR
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 €5,97uH1411111 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

(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,99uH1421110 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-NOU CÈNTIMS)

 €8,15uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

P- 3

(VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €12,75uH142CD70 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- 4

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 6

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,63uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7
(UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,25uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €2,39uH1455710 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- 9

(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

P- 10

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €6,05uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €2,90uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,
-2, -3 i UNE-EN 420

P- 12

(DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €40,09uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 13

(QUARANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €16,04uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14

(SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €60,64uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

P- 15

(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €23,47uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 16

(VINT-I-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €26,45uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 17

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,11uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 18

(VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €2,41uH146J364 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- 19

(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €14,05uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20
(CATORZE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €54,59uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354

P- 21

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €578,60uH147D405 Sistema anticaiguda compost 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- 22

(CINC-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €22,87uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 23

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €22,64uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 24
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €19,74uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 25

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6,31uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de
polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

P- 26

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 27

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €13,28uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 28
(TRETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)
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 €18,17uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 29

(DIVUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €30,10uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 30
(TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €5,54uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 31

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €15,02uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 32

(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €15,30uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 33

(QUINZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €21,74uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 34

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,38m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat
mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 35

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €11,71m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 36

(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €15,32mH1512007 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- 37

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,97m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada amb xarxa-teló
normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm
de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 38

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €5,94m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 10x 10 cm
i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 39

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €5,80mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(CINC EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €25,18hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 41
(VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €31,58mH6452131 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- 42

(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,86mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 43

(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €21,79m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual

P- 44

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €12,07uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 45
(DOTZE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €35,24uHBBAA005 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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €29,30uHBBAA007 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 10
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 47

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €43,15uHBBAF004 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 ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 48

(QUARANTA-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2,57mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 49
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €92,03uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 50
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €44,24uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 51

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €1.321,91uHQU15312 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 52

(MIL TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €246,01mesHQU1531A 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- 53

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1.523,64uHQU1A502 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 54

(MIL CINC-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €171,59mesHQU1A50A 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- 55

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €1.124,21uHQU1H532 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 56

(MIL  CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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 €160,64mesHQU1H53A 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- 57

(CENT SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €58,50uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 58

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €14,99uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €22,44uHQU25701 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- 60

(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €18,97uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €30,07uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

P- 62

(TRENTA EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €112,53uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 63
(CENT DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €91,91uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 64
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €54,95uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 65

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,96uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 66
(UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

P- 1  €5,97

Altres conceptes 5,97 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,99

Altres conceptes 5,99 €

uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175

P- 3  €8,15

Altres conceptes 8,15 €

uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731

P- 4  €12,75

Altres conceptes 12,75 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 5  €0,23

Altres conceptes 0,23 €

uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

P- 6  €18,94

Altres conceptes 18,94 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 7  €1,63

Altres conceptes 1,63 €

uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 8  €12,25

Altres conceptes 12,25 €

uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 9  €2,39

Altres conceptes 2,39 €

uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

P- 10  €6,69

Altres conceptes 6,69 €

uH145C002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció
nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

P- 11  €6,05

Altres conceptes 6,05 €

uH145E003 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats
segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420

P- 12  €2,90

Altres conceptes 2,90 €

uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

P- 13  €40,09

Altres conceptes 40,09 €
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uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 14  €16,04

Altres conceptes 16,04 €

uH1463253 Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al
taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta
metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

P- 15  €60,64

Altres conceptes 60,64 €

uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 16  €23,47

Altres conceptes 23,47 €

uH1465277 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a
la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 17  €26,45

Altres conceptes 26,45 €

uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada,
amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 18  €27,11

Altres conceptes 27,11 €

uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

P- 19  €2,41

Altres conceptes 2,41 €

uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 20  €14,05

Altres conceptes 14,05 €

uH147D102 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

P- 21  €54,59

Altres conceptes 54,59 €

uH147D405 Sistema anticaiguda compost 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- 22  €578,60

Altres conceptes 578,60 €

uH147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic

P- 23  €22,87



Estudi de Seguretat i Salut de la ETAP de Manacor

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3Data: 08/05/15

NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU

Altres conceptes 22,87 €

uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 24  €22,64

Altres conceptes 22,64 €

uH1481242 Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

P- 25  €19,74

Altres conceptes 19,74 €

uH1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

P- 26  €6,31

Altres conceptes 6,31 €

uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340

P- 27  €12,75

Altres conceptes 12,75 €

uH1485140 Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllantP- 28  €13,28

Altres conceptes 13,28 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 29  €18,17

Altres conceptes 18,17 €

uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

P- 30  €30,10

Altres conceptes 30,10 €

uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

P- 31  €5,54

Altres conceptes 5,54 €

uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

P- 32  €15,02

Altres conceptes 15,02 €

uH1489790 Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires
reflectants, homologada segons UNE-EN 340

P- 33  €15,30

Altres conceptes 15,30 €

uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

P- 34  €21,74

Altres conceptes 21,74 €

m2H1510001 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm
de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant
ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs

P- 35  €1,38

Altres conceptes 1,38 €

m2H1511015 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs

P- 36  €11,71

Altres conceptes 11,71 €
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mH1512007 Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m,
barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de
seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

P- 37  €15,32

Altres conceptes 15,32 €

m2H1512013 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota
l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida,
ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

P- 38  €15,97

Altres conceptes 15,97 €

m2H151AEL1 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs

P- 39  €5,94

Altres conceptes 5,94 €

mH152J105 Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs

P- 40  €5,80

Altres conceptes 5,80 €

hH16F3000 Presencia al lloc de treball de recursos preventiusP- 41  €25,18

Altres conceptes 25,18 €

mH6452131 Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs

P- 42  €31,58

Altres conceptes 31,58 €

mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada
de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm
de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

P- 43  €2,86

Altres conceptes 2,86 €

m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual

P- 44  €21,79

Altres conceptes 21,79 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 45  €12,07

Altres conceptes 12,07 €

uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 46  €35,24

Altres conceptes 35,24 €

uHBBAA007 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 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 47  €29,30

Altres conceptes 29,30 €

uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 48  €43,15
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Altres conceptes 43,15 €

mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 49  €2,57

Altres conceptes 2,57 €

uHBC1HG01 Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge inclòsP- 50  €92,03

Altres conceptes 92,03 €

uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

P- 51  €44,24

Altres conceptes 44,24 €

uHQU15312 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 52  €1.321,91

Altres conceptes 1.321,91 €

mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

P- 53  €246,01

Altres conceptes 246,01 €

uHQU1A502 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 54  €1.523,64

Altres conceptes 1.523,64 €

mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

P- 55  €171,59

Altres conceptes 171,59 €

uHQU1H532 Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 56  €1.124,21

Altres conceptes 1.124,21 €

mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta
i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

P- 57  €160,64

Altres conceptes 160,64 €
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uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 58  €58,50

Altres conceptes 58,50 €

uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 59  €14,99

Altres conceptes 14,99 €

uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 60  €22,44

Altres conceptes 22,44 €

uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 61  €18,97

Altres conceptes 18,97 €

uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 62  €30,07

Altres conceptes 30,07 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 63  €112,53

Altres conceptes 112,53 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 64  €91,91

Altres conceptes 91,91 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 65  €54,95

Altres conceptes 54,95 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 66  €1,96

Altres conceptes 1,96 €
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OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

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)

20,0005,97 119,40

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)

4,0005,99 23,96

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

6,0008,15 48,90

4 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 - 4)

4,00012,75 51,00

5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)

30,0000,23 6,90

6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
6)

15,00018,94 284,10

7 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 7)

25,0001,63 40,75

8 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 8)

25,00012,25 306,25

9 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 - 9)

13,0002,39 31,07

10 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 - 10)

7,0006,69 46,83

11 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 11)

10,0006,05 60,50

12 H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 12)

22,0002,90 63,80

13 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 13)

1,00040,09 40,09

14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347 (P - 14)

22,00016,04 352,88

15 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 15)

6,00060,64 363,84

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 turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)

6,00023,47 140,82

EUR
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17 H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 17)

6,00026,45 158,70

18 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 18)

7,00027,11 189,77

19 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 - 19)

20,0002,41 48,20

20 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 20) 8,00014,05 112,40

21 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 21)

1,00054,59 54,59

22 H147D405 u Sistema anticaiguda compost 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 - 22)

1,000578,60 578,60

23 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 23)

6,00022,87 137,22

24 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 24) 13,00022,64 294,32

25 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 25)

19,00019,74 375,06

26 H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics,
soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%),
color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 26)

13,0006,31 82,03

27 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 27)

13,00012,75 165,75

28 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P
- 28)

16,00013,28 212,48

29 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 29)

12,00018,17 218,04

30 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 30)

6,00030,10 180,60

31 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,

13,0005,54 72,02

EUR
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homologat segons UNE-EN 340 (P - 31)

32 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 32)

6,00015,02 90,12

33 H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 33)

13,00015,30 198,90

34 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 34)

2,00021,74 43,48

CAPÍTOLTOTAL 01.01 5.193,37

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a
l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos
metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

300,0001,38 414,00

2 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el
desmuntatge inclòs (P - 36)

20,00011,71 234,20

3 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 - 37)

10,00015,32 153,20

4 H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les
escales en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN
1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada
amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb
el desmuntatge inclòs (P - 38)

20,00015,97 319,40

5 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre
embegut en el formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

10,0005,94 59,40

6 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

5,0005,80 29,00

7 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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

10,00035,24 352,40

8 HBBAA007 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
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

5,00029,30 146,50

9 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 ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 48)

20,00043,15 863,00

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 3,00044,24 132,72

EUR
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incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 2.703,82

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 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 - 42)

50,00031,58 1.579,00

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

32,0002,86 91,52

3 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 44)

5,00021,79 108,95

4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 45) 30,00012,07 362,10

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

3,0002,57 7,71

6 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 50)

5,00092,03 460,15

7 HQU15312 u Amortització 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, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)

1,0001.321,91 1.321,91

8 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 - 53)

5,000246,01 1.230,05

9 HQU1A502 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
54)

1,0001.523,64 1.523,64

10 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 - 55)

5,000171,59 857,95

11 HQU1H532 u Amortització 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, col·locat i amb el desmuntatge

1,0001.124,21 1.124,21
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inclòs (P - 56)

12 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 - 57)

5,000160,64 803,20

13 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

12,00058,50 702,00

14 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

4,00014,99 59,96

15 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 - 60)

3,00022,44 67,32

16 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 61)

3,00018,97 56,91

17 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

2,00030,07 60,14

18 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 63)

1,000112,53 112,53

19 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 64)

2,00091,91 183,82

20 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 65)

1,00054,95 54,95

21 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 66)

2,0001,96 3,92

CAPÍTOLTOTAL 01.04 10.771,94

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT01

CAPÍTOL DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 41) 20,00025,18 503,60

CAPÍTOLTOTAL 01.05 503,60

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:08/05/15 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

CAPÍTOL 01.01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 5.193,37
CAPÍTOL 01.03 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.703,82
CAPÍTOL 01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 10.771,94
CAPÍTOL 01.05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 503,60

01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTOBRA 19.172,73

19.172,73

NIVELL 1: OBRA Import

OBRA 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 19.172,73
19.172,73

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

19.006,98PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

2.470,9113 % Despeses Generals SOBRE 19.006,98....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 19.006,98....................................................................................................................................1.140,42

Subtotal 22.618,31

21 % IVA SOBRE 22.618,31.................................................................................................................................... 4.749,85

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 27.368,16€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VINT-I-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS )


